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Jacob Lagercrantz, ordförande

X

Carl Larsson, sekreterare

X

Erik Fogelberg, kassör

X

Vanja Mendoza

X

Anna-Carin Larsson

X

Linda Tillander

X

Ann-Christin Rääteri Nyström
Fariba Johansson

X

Joanna Etherton, suppleant

X

Marina Didkovskaya, suppleant

PROTOKOLL MÖTE 10 oktober 2016
1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Val av justerare
Linda Tillander.

3.

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt nedan:
1.

Mötets öppnande

2.

Val av justerare

3.

Fastställande av dagordning

4.

Vi presenterar oss

5.

Styrelsens år – hur brukar det se ut
a.

Rollfördelning inom styrelsen

6.

Styrelsens arbete med föreställningar såsom Bio Roy etc

7.

Mareld

8.

Antagning

9.

Vårfest

10. Vårföreställning
11. Nordic Seminar
12. Diskussion ang. nya skollokaler
13. Ekonomi – uppdatering
14. Planering kommande styrelsemöten.
15. Övriga frågor
a.

ff i Stockholm

4. Vi presenterar oss.
Nya styrelsen gick laget runt och presenterade sig för varandra.

5.

Styrelsens år – hur brukar det se ut
Ordförande gick igenom ett vanligt verksamhetsår för styrelsen
a.

Rollfördelning inom styrelsen
Anna-Karin och Vanja aviserade intresse för att arbeta vidare med vårföreställningen.
Joanna erbjöd sig att vara kontaktperson ang. fördjupad elevhälsa gentemot skolan.
Carl arbetar vidare som biljettombud för Göteborgs Operan och kontaktperson med BioRoy och
Aftonstjärnan.

6.

Styrelsens arbete med föreställningar såsom Bio Roy etc.
Drömmen om Svansjön på Göteborgs Operan 20170609 är inbokad.
Carl återkommer med ytterligare planerade föreställningar.

7.

Mareld
Sjunde året som Göteborg bjuder in skolor att delta i föreställningen och skolan tar nu ansvar för att arrangera
boendet för gästande elever.

8.

Antagning
Föräldraföreningen skall vara delaktiga och hjälpa till. Hur detta skall ske diskuteras vidare vid kommande
möten.

9.

Vårfest
Tidigare har festen varit på Norges Hus, budget för arrangemanget är 18 000 kr. Det brukar vara närmare 100%
uppslutning från eleverna, lärare bjuds in och ca ett 10-tal kommer. Festen sker alltid på en fredag i mars/april.
Det finns nu funderingar att byta lokal, Anna-Carin undersöker möjligheterna på Storan och Vanja undersöker
Avenyn 1.

10. Vårföreställningen
10 juni 2017, och förslag finns att föräldraföreningen arrangerar en träff mellan matiné- och kvällsföreställning.

11. Nordic Seminar
Max 30 elever per skola, blivande åk 7, 8 och 9 bjuds in.
Skolan ber föräldraföreningen om hjälp med att arrangera och informera kring detta arrangemang, och
föreningen börjar planera i februari.
Tidigare har föreningen fått 16000 kr i stöd från skolan gällande Nordic Seminar, vilket har blivit indraget.
Föreningen får ta upp förnyade diskussionen med rektor ang. detta.

12. Diskussion ang. nya skollokaler
Generell diskussion ang. skolans finansiering och ersättning från kranskommuner.

13. Ekonomi – uppdatering
Inget att rapportera, överlämning mellan avgående och nuvarande kassör planeras.

14. Planering kommande styrelsemöten.
13 november, 18.30 – 20.30

Erik Fogelbergs kontor, Maskingatan 5, Eriksberg

15. Övriga frågor


Joanna tog upp frågan om elevhälsan är förstärkt i enlighet med förordningen. Joanna undersöker frågan
vidare.



Diskussion ang. IFK-kliniken.



Diskussion ang. samarbete med föräldraföreningen i Stockholm, JL sänder inbjudan.



Diskussion kring möjligheten att knyta kontakt med Göteborgs Operans vänförening, men det beslutades att
avvakta den nya konstärliga ledarens inriktning.



Föreningens stadgar skall distribueras till alla ledamöter.(JL)



JL kontaktar rektor för att arrangera ett möte för att berätta om föreningen och diskussion hur vi kan
samarbeta och stötta skolan.

16. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutas

________________________________

_________________________

Jacob Lagercrantz

Carl Larsson

Ordförande

Justeras

________________________________
Joanna Etherton

Sekreterare

