Ulvsundaskolans föräldraförenings möte 25 augusti 2009
Närvarande: Mattias Henningsson (ordf.), Lotta Haglund (tf sekr.), Marie Kollberg,
Caroline Edefalk, Mats Henriksson
1. Föräldramöte 27 augusti
- På föräldramötet hoppas vi få veta lite om skolans ekonomi, efter
rapporten i DN tidigare i veckan om Alviks underskott (jämfört med
artikel i våras om att Alvik var en av få skolor som inte gick back)
- Lotta & Marie presenterar föräldraföreningen, tar upp intresseanmälningar
från nya medlemmar i styrelsen, samt annonserar årsmötet 1 oktober
2. Höst-/välkomstfest
Datum för fest blir den 10 september kl. 16-18.
- Koll av datum med Solveig gör Caroline
- Kallelse/anslag ordnar Marie
- Handling sköts av Mattias & Marie
- Aktivitet blir brännboll eller fotboll, trashockey om det regnar?
3. Årsmöte
Datum för årsmöte blir 1 oktober kl. 19 i matsalen.
- Caroline kollar datumet med Solveig
- Lotta ordnar kallelse & dagordning
- Mattias skriver årsberättelse
- Caroline & Mats sammanställer ekonomisk redovisning och balansräkning
4. Övergångsställen
Gatukontoret har målat i befintliga övergångsställen, men inget nytt har
tillkommit där vi önskade på Johannesfredsvägen. Mattias kollar med Elisabeth
om vår skrivelse har skickats in, och om hon fått någon reaktion på den, annars
fortsätter Mattias att tjata.
5. Gräsplanen vid Tackjärnsvägen
Representanter från Föräldraföreningen deltog i ett möte på med
stadsdelsnämnden, SLL och Rörstrands båtklubb där ny uppläggningsplats för
båtklubben diskuterades. Enligt planen skulle båtuppläggningen ske på gräsplanen
vid Tackjärnsvägen när tvärbanan förlängs, vilken skolan ofta använder för olika
uteaktiviteter, och de kringboende är angelägna om att få ha kvar. Slutsatsen från
mötet var att gräsplanen blir kvar, oklart var båtarna hamnar.
6. Betongfabriken
Ärendet ligger hos Regeringsrätten, inget nytt att rapportera.

7. Marknadsföring gentemot föräldrar till barn födda 2004
Vi kör enligt förra årets upplägg, förslagsvis i slutet av november, efter koll med
Solveig om datum för informationsmöte i januari. Eventuellt kontaktar vi
förskolor på andra sidan Huvudstabron, i Lilla Alby, Sundbyberg och Huvudsta.
8. Höstens möten
Årsmöte 1 oktober kl. 19 i matsalen
Styrelsemöte 12 november kl. 19 i matsalen

