Anteckningar

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Föräldraföreningen Lindsberg
Onsdagen den 18 maj 2011, kl 18.30-19.45
Lärarrummet Mariaskolan

Närvarande
Håkan Sandstedt, ordf
Caroline Nylander, vice ordf
Eva Gullberg, sekr
Matti Hilli, kassör
Ingela Görrel, 7b, 9d
Eva Rehnberg, 8a
Synneve Åberg, rektor
Madeleine Biesert-Salén, lärarrepresentant

Håkan hälsar välkommen!
1. Utses att justera
Ingela Görrel
2. Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkänns.
3. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
4. Styrelsens konstituerande
Personer till posterna ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare
valdes direkt på årsmötet.
5. Mötestider hösten 2011
Höstens mötestider beslutades till 8 september och 13 oktober kl 18.30 i nya
Högelidsskolan. Om behov finns blir det ytterligare ett möte preliminärt i
december
6. Invigningen av nya Högelidsskolan
Diskuteras hur föräldraföreningen kan medverka vid invigningen av nya
Högelidsskolan. Rektor väntar på respons från Katarina Lindberg, tf
skolchef, ang invigningens innehåll och när den ska äga rum (preliminärt
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har diskuterats den 24-25 aug). Förslag är aktivitetsdagar med årskurs F-9,
tårtkalas, underhållning mm.
Öppet hus planeras preliminärt till första eller andra helgen efter skolstart.
Föräldraföreningen vill gärna delta då. (Synas och informera)
Beslut
Synneve kollar av datum för invigningen och stämmer av detta med Carolin.
Carolin kontaktar Yngve Panzar för mer information om planeringen av
öppet hus.
7. Möte 19 maj angående nedskärningar inom skolan
Flitiga Lisans föräldraförening har bjudit in alla föräldraföreningar i
Mariestad för att diskutera kommunens besparingar inom skolan. Håkan och
Carolin deltar och representerar föräldraföreningen Lindsberg.
8. Information från rektorn
Följande information ges:
 Lars Sundqvist, rektor på Tuna och Synneve har diskuterat möjliga
lösningar för höstens sparbeting om 1 500 tkr. En konsekvensbeskrivning av förslaget ska lämnas in. Håkan och Carolin kontaktar
ansvariga politiker inom kommunen i frågan.
9. Information från fritidsledaren
Punkten utgår. Nina har anmält förhinder. Madeleine låter hälsa att Nina
tackar för de ekonomiska bidragen till teaterresa, utspark och riksdagsresan.
Det blev lyckade evenemang.
10.Information från ordförande
 Nina befarar att hennes tjänst i besparingssyfte kommer att försvinna.
Föräldraföreningen anser att tjänsten som fritidsledare är av stor vikt och
att den ska finnas kvar. Håkan kontaktar kommunens kommunalråd i
frågan.
 Inkommen fråga från Anders Appel angående skolans agerande i
samband med en begången stöld ur elevskåp. Synneve redogör för
skolans agerande i det aktuella fallet. Rektor poängterar också att skolan
inte tar ansvar för värdesaker som förvaras i skolan.
 Håkan ringer Johan Harrysson och tackar för gemensamt arbete under
hans tid som skolchef.
 Håkan kontaktar nya tf skolchefen Katarina Lindberg ang portobidrag till
höstens utskick.
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11.Ekonomi
I kassan finns 11 600 kr. Ekonomin är god och vi kan sponsra lägerskola för
årskurs 7 och invigningen av högelidsskolan om behov finns.

Diskuteras om föreningen ska köpa banktjänsten ”Internetbanken” för att
underlätta för kassören i dennes arbete. Kostnaden är för närvarande 37.50 i
kvartalet.
Beslut
Styrelsen beslutar att öppna tjänsten internetbanken på Swedbank.
12.Översyn av föreningens stadgar
En översyn av föreningens stadgar är behövligt. En grupp bör utses som ser
över föreningens stadgar samt lämnar förslag till nya stadgar.
Beslut
Till arbetsgruppen utses Caroline Nylander, Eva Rehnberg och Matti Hilli.
13.Övriga frågor
 Eva kontaktar Carina Lund ang att få med information om
föräldraföreningen i höstens broschyr till alla elever och föräldrar.
 Caroline tar upp fråga om utemiljön på högelidsskolan. Fråga har väckts
om att skolan har för få fotbollsplaner. Många barn spelar boll på rasterna
och önskemålet är att ytterligare en fotbollsplan görs. Skolans båda
föräldraföreningar försöker gemensamt att påverka kommunen i frågan.
 Pastoratet ska sälja Högelidsgården. En idé är att starta en fritidsgård där
för att få ”en komplett skola” Carolin rekommenderar att båda skolans
föräldraföreningar ställer sig bakom förslaget om en fritidsgård.
 Återrapport om ”mellismaten” som stod framme på kvällen för årsmötet
ges.
 Madeleine ger positiv respons om den veckan då det serverades frukost i
skolan. Det märktes på ungdomarna och det var mycket lugnare i skolan.
14. Nästa möte
Nästa möte är den 8 september kl 18.30 på nya Högelidsskolan.

Vid anteckningarna

Justeras

Eva Gullberg

Ingela Görrel

