Minnesanteckningar från styrelsemöte 10 november 2009 i
Ulvsundaskolans föräldraförening
Närvarande: Mattias Henningsson (ordf), Lotta Haglund (sekr), Marie Kollberg,
Elisabeth Edén, Mats Henriksson
1. Medlemmar läsåret 2009/2010
Marie gick igenom listan över betalande medlemmar – totalt 25 familjers
årsavgift har registrerats på kontot hittills. Vi tror att merparten av föräldrarna är
positivt inställda till föräldraföreningens arbete, men vi inser att det är lätt att
glömma betala in avgiften. Kanske är det också oklart att man betalar per läsår
och inte per kalenderår? Vi beslöt att kontakta de vi tror kan ha glömt att betala in
personligen. Till nästa höst ser vi till att ordna inbetalningskort och dela ut i alla
barns fack.
2. Inköp till skolan
Föräldraföreningen har nu ett rejält överskott på bankkontot och vi vill att
pengarna ska användas till roliga saker på skolan. Efter samråd med lärarna visar
det sig att skolan helst vill ha grova hamparep för utomhusmiljön på baksidan. Vi
beslöt att köpa rep enligt önskemål, samt några sällskaps- och pedagogiska
datorspel. Elisabeth ansvarar för inköp av sällskapsspel för ca 1000 kronor.
Mattias kollar med sin bostadsrättsförening, som också ska rusta upp utemiljön,
om möjligheten att köpa rep från samma leverantör, annars köper vi på Bauhaus.
Mattias ansvarar också för inköp av dataspel ”Fem myror är fler än fyra
elefanter”, samt ytterligare datorspel för totalt ca 1000 kronor. Totalt köper vi
material för ca 5000 kronor.
3. Budget och aktiviteter
Marie hade gjort en budget för läsåret 2009/2010, och vi gick igenom den och
diskuterade kommande aktiviteter. Vi beslöt att ersätta julgransplundringen 2010
med ett knattedisco under mars månad, men det måste stämmas av med Solveig
först. Discot kan äga rum i bandyn, och resten av skolan, förutom matsalen, ska
vara avstängd. Vi behöver också hitta ytterligare föräldrar som kan hjälpa till. Vi
diskuterade också hur vi ser på de aktiviteter som föräldraföreningen brukar
ordna. Vi beslöt att vi tycker att höstfesten är en bra aktivitet som vi vill fortsätta
med.
Med planerade aktiviteter visar budgeten på ett beräknat överskott med 1706
kronor.
4. Lucia
I år kommer det inte att bli något luciafirande på skolan, eftersom den 13
december infaller på en söndag. Föräldraföreningens styrelse beklagar att det
traditionsenliga firandet uteblir i år.

5. Marknadsföring av skolan utanför upptagningsområdet
I upptagningsområdet finns idag 27 barn födda 2004, men det är förstås osäkert
hur många som kommer att flytta före skolstart, eller välja annan skola. För att
sprida information om att skolan finns beslöt vi att gå till väga som förra året:
-

Lotta kontaktar (mejl eller brev) föreståndare/motsvarande på de 24
förskolor i Bromma som vi har identifierat som intressanta och berättar
vad vi vill göra. Ett informationsblad om skolan bifogas.
Lotta skickar informationsbladet som pdf-fil till alla i styrelsen. Var och
en skriver ut lämpligt antal exemplar och delar ut till ett antal förskolor
enligt överenskommelse på mötet.

6. Uppdatering om betongfabrik och andra exploateringsplaner för
närområdet
Jehanders har redan idag bygglov att sätta igång med byggandet av
betongfabriken, men avvaktar beslut i ytterligare två(?) instanser innan de
investerar. Vi har uppfattat det som att beslut troligen inte kommer före
sommaren, från Miljönämnd(?) och Regeringsrätt.
Båtklubben har gjort i ordning sin båtuppläggningsplats bredvid däckfirman och
längs den nybyggda strandpromenaden, men har också fått böter för att de började
bygga innan bygglovet var klart. De ska vara borta inom fyra år, och då återställa
om marken, men de kan förstås ansöka om ett nytt bygglov. Enligt uppgift har det
förekommit både skadegörelse och hot mellan bostadsrättsföreningen och
båtklubben.
Angående SL-depån har vi inte hört något alls. Det sprängs och arbetas för fullt,
men det handlar troligen främst om parkeringsplats och om dragningen av själva
spårvägen. Vi tror att inget kommer att hända före valet nästa år.
7. Övergångsställe
Inget verkar hända med det önskade övergångsstället över Johannesfredsvägen,
däremot finns någon slags mätningsutrustning på plats. Eventuellt mäter man
antal bilar som passerar?
8. Nästa möte
Nästa möte blir den 26 januari 2010 kl. 19.00 i skolans matsal. På agendan står då
främst planering av knattedisco.

