Högelidsskolans föräldraförening 7-9
Tid: 2013-01-23 kl. 18.30-20.00
Plats: Högelidsskolan, cafeterian
Närvarande: Caroline Söderblom Jarefjäll, ordf, sekr
Charlotte Fredriksson, vice ordf
Matti Hilli, kassör
Ingela Kjellander, föräldrarepresentant
Åse Widén, föräldrarepresentant
Anteckningar
1. Till justeringsperson utses Ingela Kjellander.
2. Dagordning godkänns med strykning av punkt 5 och 7.
3. Föregående mötesprotokoll gås igenom och följs upp.
4. Föreslagen sekreterare har inte gått att nå. Inför nästa möte ska alla göra ett aktivt
försök att rekrytera en sekreterare, sedan överlämnar ordföranden ärendet till
valberedningen inför årsmötet. Vice ordföranden kontaktar elevrådsordföranden och
meddelar att vi gärna ser att en elevrepresentant finns representerad i styrelsen. Så
länge sekreterare saknas står ordföranden för mötesanteckningar och kallelser.
Kassören tar över ansvaret för hemsidan.
5. Punkten, information från rektor, uteblir.
6. Ordföranden informerar om att
-

Ordföranden ska återkoppla från klassföreståndarna om det tillkommit några
klassföräldrar och om information och inbetalningskort från
föräldraföreningen gått ut till alla.

-

Förslag till ny logga ska tas fram till nästa möte för att beslutas på årsmötet.

-

En förälder har hört av sig angående nyligen avslutad skidresa.
Föräldraföreningen vill förtydliga att skidresan anordnas av föräldrar till
elever på Högelidsskolan. Föräldrarna är aktiva medlemmar i
föräldraföreningen, varför föreningens logga finns med på
informationsmaterialet angående skidresan. Föreningen bidrar inte till

skidresan varken ekonomiskt eller planeringsmässigt. Styrelsen diskuterar att
ta bort loggan från informationsmaterialet som ett förtydligande.
7. Punkten, information från barn- och utbildningsnämnden, uteblir.
8. Ekonomi
-

Inköp av biljardbord diskuteras. Ordföranden ska undersöka saken vidare.

-

20 kortlekar har köpts in av föräldraföreningen och lämnats till
Högelidsskolans kafeteria.

-

Luciafikat som föräldraföreningen stod för var uppskattat och föll väl ut. Inför
nästa år ska skolan informera om eventuell specialkost.

-

Hemsidan och internetbanken är betalda.

-

6500 kr har betalats in under året, vilket är en halvering från föregående år.

9. Inga övriga frågor anmäls.
10. Nästa möte hålls den 3 april 2013.

