Årsmöte med Föräldraföreningen
Lindsberg 2010-04-27

1. Håkan Hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Till mötesordförande valdes Håkan Sandstedt till sekreterare Liselotte Swahnström
3. Justeringsmän tillika rösträknare valdes Johanna Järnebrand och Tommy Sandberg
4. Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigt utlyst
5. Dagordning fastställdes och godkändes
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes
7. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes
8. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året
9. Inga förslag från styrelse eller medlemmar har inkommit
10.Val av styrelse:
Ordförande: Håkan Sandstedt
Vice ordförande vakant
Sekreterare: Eva Gullberg
Kassör: Matti Hilli’
Klassrepresentanter: för årskurs 7 val till hösten
Årskurs 8.
a) Sigbritt Gustavsson
b) Ann-Sofi Isgren, Maria Svensson
c) Maria Jerenvik, Ove Jonsson
Årskurs 9
a) Marianne Ek-Hassleus
b) Matti Hilli, Håkan Sandstedt
c) Ingela Görrel
Revisorer: Eva Rehnberg och Maria Jerenvik
Revisor ersättare: Maria Svensson
Valberedning: Förslag ges på mötet 6/5
11.Övriga frågor:


Medlemsavgiften fastställdes till 100/familj och år.



Synneve Åberg rektor Maria/Högelid berättade lite om arbetet med planering inför
flytten till Maria..
Herman Jonsson är vikare och c-ordinator som ska hjälpa till med flytten.
Den 26/5 besöker blivande 7-or Mariaskolan och den 4/6 besöker 8-or och 9-or Maria.
Nina är kvar och följer eleverna till Maria, vilket vi är jätteglada för
Diskussion om 20-grupper, vikten av små grupper, att det även blir 20-grupper till
hösten på Maria. Håkan fick i uppdrag att kontakta Johan Harrysson för ytterligare
påtryckning om hur viktigt detta är. Blir det större grupper på Maria i höst ska
grupperingarna göras om igen senare på Högelid. Det är rörigt som det är för barnen.







Caroline Nylander ny ordförande på Lövhagen var med för att vi i fortsättningen
hoppas på ett samarbete och även på sikt ha en gemensam föräldraförening. Håkan
kontaktar Mats Rydgård för att vi även där ska försöka få med föräldrar från
Mariaskolan i en gemensam förening
Caroline ska även träffa Leif Andersson för att diskutera utemiljön på Högelid.



Nina berättade att 9-orna har Dreamskolturnering 4/6 och Sista natten med gänget den
11/6
Dåligt med inkomst på cafeterian, förslag kom upp att man kan baka och skänka.
Lite oro på skolan, som visar sig i sönderslagna möbler, trasiga rutor och sönderslaget
i klassrum. Inte så konstigt tycker Nina för oro inför flytt påverkar naturlig även
barnen

Liten nätt skara på 28 stycken var vi i kväll
Fika såldes och pengarna gick oavkortat tillbaks till eleverna genom föräldraföreningen
Vi tackar även ungdomarna som under ledning av Brian underhöll oss med musik och
härlig sång.

Vid datan
Liselotte Swahnström
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Johanna Järnebrand (justerare)

Tommy Sandberg (justerare)
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