Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Måndagen den 6 september 2010, kl 18.30-20.00
Lärarrummet Mariaskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Eva Gullberg, sekr
Eva Rehnberg, revisor
Maria Jerenvik, revisor
Synneve Åberg, rektor

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Eva Rehnberg
2. Styrelsens konstituerande
Vid årsmötet den 27 april 2010 valdes Håkan Sandstedt till ordförande,
Matti Hilli till kassör och Eva Gullberg till sekreterare. Vid dagens möte
fanns inga förslag till vice ordförande varför posten står fortsatt vakant. I
övrigt finns för närvarande inget behov av andra funktionärer. Klassrepresentanter utses under hösten på föräldramötena med respektive klass.
3. Information från rektor
 Skolstarten har gått över förväntan bra, både elever och lärare har upplevt
den positivt, detta trots att inte alla har fått komma till den klass man
önskade. Alla klasser utom en har fått behålla sin klassföreståndare.
 Just nu pågår planering av nästa läsår. För närvarande arbetar man med
frågan om lärarna då ska jobba med åldershomogena grupper eller
åldersblandade grupper.
4. Information från Nina
Ingen information (frånvarande p g a sjukdom)
5. Information från ordförande
 Skidresan kommer att arrangeras i januari 2011 med samma koncept som
föregående år och med föräldraföreningen som arrangör. Eleverna får ta
ledigt två dagar och betala resan själva.
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 Sammanslagning av de nuvarande föräldraföreningarna kan inte bli
aktuell förrän efter nästa årsmöte.
6. Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport avges (kassören frånvarande).
7. Utvecklingsmedel för friskvårdsprojekt
Folkhälsorådet har beviljat föräldraföreningen Lindsberg 10 000 kr till ett
projekt som syftar till hälsofrämjande skolutveckling. Det är av största vikt
att vi genast kommer igång med projektet. En projektredovisning ska vara
folkhälsorådet tillhanda senast den 10 december. Maria Svensson har åtagit
sig att jobba fram ett projekt tillsammans med gymnastiklärarna på
Mariaskolan.
8. Ansökan John Hedins stiftelse
Ansökan om medel ur Johan Hedins stiftelse ska vara inkommen senast den
15 oktober. Sekreteraren skriver och skickar in ansökan. Diskuteras kring
beskrivning av vad vi ska använda de sökta medlen till.
9. Utskick av välkomstbrev
Ett välkomst/informationsbrev om föräldraföreningen skickas ut till alla
föräldrar i början av varje hösttermin. Syftet är att informera om föreningen
och vårt arbete. Diskuteras kring brevets innehåll. Sekreteraren gör ett
förslag som stäms av med ordförande innan det skickas ut. Utskick av
välkomstbrev och inbetalningskort görs så fort som möjligt.
10.Övriga frågor
 Nya klassrepresentanter behöver utses till styrelsen. Rektorn ber varje
klass att utse en klassrepresentant.
 Sekreteraren hämtar information från skolexpeditionen om vilka föräldrar
som blir nya klassrepresentanter i respektive klass under läsåret 20102011.
11.Nästa möte
Nästa möte äger rum den 2 december på Mariaskolan, personalrummet.
Påminnelse om mötet skickas per e-post ca 1 vecka före mötet. Förhinder
ska anmälas till sekreteraren.
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Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Eva Rehnberg

