Ulvsundaskolans Föräldraförening
Protokoll styrelsemöte 20081209
Närvarande:
Mattias Henningsson, Mats Henriksson, Marie Kollberg, Lotta Haglund,
Caroline Edefalk, Elisabeth Edén.
1. Genomgång av föregående årsmötes protokoll.
Det görs på kommande möte 20090203 istället då protokollet
ej ännu är undertecknat.
Justeringsmän - Sandra Olsson och Mats Henriksson
2. Övergångställe.
Mattias ger sig inte utan ligger på. Hela Johannesfreds övergångsställen, dvs. barnens
skolväg, behöver ses över.
3. Miljöförvaltningen – Sand och Grus AB Jehander.
Vi håller kontakt med Åse Wiik Norberg som fått fullmakt att
fortsättningsvis representera och föra föräldraföreningens talan.
4. Marknadsföring Skolan.
Nu är alla infoblad med presentation om skolan utdelade. Alla har jobbat jättebra.
Lotta följer upp och mailar åter till alla förskolor.
Föräldrar till barn födda -03 hälsas varmt välkomna till skolans info möte 090122.
Mattias och Lotta har möjlighet att närvara och representerar
och presenterar föräldraföreningen på möte.
5. Hemsidan
Marie har jobbat vidare med webben och lagt ut bilder (styrelsen) och kommentarer
från några barn om vad de har för tankar om sin skola.
Marie har också samlat intressanta länkar om skolan, Bromma och annat som är av
intresse för barn och vuxna boende i Johannesfred.
Marie har lagt ut 200 kr för webbhotellet som också ska
överlåtas och undertecknas av ansvariga.
6. Julgransplundring
Lotta fixar ett anslag och inbjudan till alla elever föräldrar och lärare
med datum 090115 tid kl 16.00-18.00. Marie lägger ut inbjudan på hemsidan.
Elisabeth hör med Maria och Robban om de har möjlighet att hålla i dans, musik och
sång som de alltid gör så fantastiskt bra. Mats och Mattias gör alla matinköp.
Vi höjer priset på gröt, smörgås kaffe och saft från 15 kr /portion till 20 kr/ portion.
Vi behöver värva fler föräldrar att hjälpa till med alla bestyr i köket.

7. Julspel och julfika
Vi beslutar att inte servera julfika på skolans julspel 081215 då vi känner att vi inte
har tid och ork.
8. Ekonomi
Caroline och Elisabeth får kontakta tidigare kassör Åse Wiik Norberg och stämma av
för att få teckningsrätt till föräldraföreningens konto.

Nästa styrelsemöte.
090212 i skolans matsal, Solveig medverkar.
Protokollförare: Elisabeth Edén

