Ulvsundaskolans föräldraförenings styrelsemöte 25 augusti 2011
Närvarande: Sandra Gustafsson, Martin Zillén, Susanne Jidesten, Helena Lindholm , Marie
Kollberg (tf sekreterare). Frånvarande: Rebecca Lantenius (ord. sekreterare)
1. Jehanders Betongfabrik -Sandra Gustafsson redogjorde för läget med Jehanders Betongfabrik.
Föräldraföreningen är kallade till Mark- och Miljööverdomstolen i Svea Hovrätt 14 september
tillsammans med övriga motparter till Jehanders. Föräldraföreningens ombud i frågan är sedan
många år Åse Wijk Norberg. Närvaron är obligatorisk. Måndag 28 augusti hålls ett förmöte
tillsammans med övriga motparter, där man kommer att diskutera taktik inför förhandlingen.
Föräldraföreningen har fått en mängd dokument i ärendet som framöver kommer att förvaras i
föräldraföreningens skåp i skolan.
2. Medverkan på föräldramötet - Styrelsen hoppas som vanligt kunna informera om
föräldraföreningens verksamhet på årets första föräldramöte. Sandra kollar upp tidpunkt för mötet
med Solveig.
3. Höst-/välkomstfest
Datum för fest föreslås bli torsdag 15 september kl 16-18.
Sandra kollar datum med Solvig.
Handling sköts av Susanne och Helena. Lista på vad som brukar köpas och vad som går åt finns i
föräldraföreningens pärm i skåpet.
Marie fixar lista där frivilliga kan skriva upp sig.
Sandra mailar info till mailinglista och ber om frivilliga.
Helena ordnar anslag på skolan.
Oklart vem som håller i ev. aktivitet, t.ex. fotboll mellan barn och föräldrar.
Vi behöver även be Per om hjälp med grillen och Robban med musik/högtalare.
4. Årsmöte
Datum för årsmöte föreslås bli torsdag 13 oktober kl. 19 i matsalen.
Sandra kollar datumet med Solveig.
Rebecca? ordnar kallelse & dagordning och sätter upp på skolan senast 26 september. Mötet måste
utlysas minst 14 dagar i förväg enligt stadgarna.
Sandra? skriver årsberättelse senast 30 september och distribuerar styrelsen för korrläsning. Mall
finns att hämta på vår hemsida under Arkiv.
Marie & Martin sammanställer ekonomisk redovisning och balansräkning (där föregående läsårs
revisor Mats kan vara behjälplig vid behov)
5. Mailinglista
Marie ordnar en lapp som kan sättas upp på skolan där föräldrar kan skriva upp sina mailadresser
och därmed få information från föreningen via mail. Sandra är ansvarig för mailinglistan.
6. Information om hur man blir medlem
Marie (delegerar ev. detta till Martin) lägger lappar på alla barns hyllor om föräldraföreningen och
hur man blir medlem. Detta sker efter föräldramötet.

7. Övrigt
Sandra pratar med Solveig om repen som föräldraföreningen skänkt till skolan men som ännu inte
satts upp. Fick Solveig någon respons på sin förfrågan om hantverkarhjälp till föräldrar innan
sommaren?
Sandra pratar med Solveig om hur den fritidsutrustning (bollar, rackets, etc) föräldraföreningen
skänkt till fritids i våras nyttjas av barnen.
Vi diskuterade möjligheten att utnyttja utrymmet under trappen till något trevligt/vettigt t.e.x
magnettavla/magnetfärg och kylskåpspoesi, whiteboard, etc. Även frågan om förvaring av skridskor
och hjälmar diskuterades.
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