Ulvsundaskolans Föräldraförening
Protokoll Årsmöte 20081023
Närvarande:
Gun Magnusson, Åse Wiik Norberg, Mattias Henningsson, Sandra Olsson,
Mats Henriksson, Marie Kollberg, Lotta Haglund, Caroline Edefalk, Elisabeth Edén.
1. Val av mötesordförande.
Ordförande - Mattias Henningsson
Mötessekreterare -Elisabeth Edén
Justeringsmän och rösträknare- Sandra Olsson och Mats Henriksson
2. Versamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse – Gun Magnusson redogör.
Kassörens redogörelse - Åse Wiik Norberg redogör- underskott -406 kr på kontot.
Beviljad Skattebefrielse i dekl. tom 2012
Revisionsberättelsen - Mats Henriksson redogör.
3. Val av styrelseledamöter.
Ordförande
-Mattias Henningsson
Kassör
-Caroline Edefalk
Övriga ledamöter -Mats Henriksson, Marie Kollberg,
Lotta Haglund, Caroline Edefalk, Elisabeth Edén.
4. Teckningsrätt.
Mattias Henningsson ordf. och Caroline Edefalk kassör.
5. Revisor och revisorssuppleant.
Mats Henriksson
6. Årsavgift.
Beslut om höjd årsavgift från 120 kr till 150 kr/ familj och läsår, from 081024.
Elisabeth Edén och Marie Kollberg ansvarar för att inbetalningsblanketter
delas ut till alla elever. Lotta Haglund skriver en presentation om
föräldraföreningens arbete som delas ut ihop med inbet.
7. Miljöförvaltningen – Sand och Grus AB Jehander.
På uppdrag av Ulvsundaskolans föräldraföreningen fortsätter Åse Wiik Norberg att
representera skolan i kampen mot Jehanders bygglov på ”Rostugnstomten”.
8. Övergångsställe.
Mattias H. fortsätter träget att få övergångställe flyttat.
Över lag är många övergångställen i skolans närområden, barnens skolväg,
i dåligt skick och behöver ses över av Gatukontoret.

9. Marknadsföring av skolan.
Vi behöver fler elever.
Högsta prioritet för föräldraföreningen läsåret 08/09 är att marknadsföra vår fantastiskt
unika skola på ett positivt och attraktivt sätt. Vår ”lilla” skola där alla barnen blir
sedda.
Lotta Haglund åtar sig att nå ut till förskolor i närliggande upptagningsområde.
Marie Kollberg ansvarar för uppdatering av hemsida. Elisabeth fotar skolan vid behov
vi planerar vidare om det.
Till skolans fördel och tillgänglighet är den pågående nya tvärbanan och gångbron
med station alldeles nära skolan (se modell på Alviks bibliotek). Planer på
bostadsbygge i Ulvsunda slottspark.
Antalet barn i upptagningsområdet tros vara ca 23 st för Ht- 09.
10. Marknadsföring av Föräldraföreningen.
Även Föräldraföreningen behöver synliggöras bättre för föräldrar och elever.
Elisabeth tar porträtt på alla, foton sätts upp som en presentation av oss på skolans
anslagstavla.
Sist men inte minst vill vi alla…
Tacka Gun Magnusson och Åse Wiik Norberg för Er fantastiska insats och brinnande
engagemang. Stort Tack också till Sandra Olsson samt till Susanne Landin.
Vi saknar Er redan!
Nästa styrelsemöte.
Torsdag den 6 november 20081106 kl. 18.30. I skolans matsal.
Protokollförare: Elisabeth Edén

