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Närvarande styrelsen: Cia Håkansson, Per Kristav, Elisabet Andersson & Pär Ekelöw. 
Frånvarande styrelsen: Magdalena Väpnargård & Kim Hazelius. 
Närvarande medlemmar: Chris Mateiu. 

§ 1. Mötets öppnande  

 Elisabet Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av sekreterare 

 Mötet beslutade att välja Pär Ekelöw till mötessekreterare. 

§ 3. Val av justerare 

 Mötet beslutade att välja Per Kristav att justera protokollet. 

§ 4. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna dagordningen 

§ 5. Konstituerande  

Styrelsen beslutade att välja 

Cia Håkansson till kassör,  

Per Kristav till vice ordförande och  

 Pär Ekelöw till sekreterare.  

§ 6. Firmatecknare 

Styrelsen beslutade att välja Cia Håkansson och Elisabet Andersson till att var för sig teckna 
föreningens firma. 

§ 7. Föregående mötesprotokoll  

Protokollet från sista mötet hållet av ”Kommittén för styrelsens återupprättande” 2014-01-21 
lästes upp av EA. 

§ 8. Verksamhetsplan. Styrelsen har beslutat att under kommande verksamhetsåret 2014 verka 

föratt: 

o Engagera föräldrar – två föräldrar från varje klass utses inom klassen att vara 
klassföräldrar* tillika kontaktpersoner för HAFF. Det är önskvärt att klassläraren ser 
till att detta blir av på nästkommande föräldramöte. Chris anmälde sig att tala med 
förälder i klass 9 om att bli kontaktperson och Cia dito i klass 2.  
*Bra tips finns på http://www.hemochskola.fi/Site/Data/264/Files/roll_klassfoeraelder.pdf (sekr. anm) 

o Arbetsgrupper skall startas upp. Exempel: 

 Arbetsgrupp för städdag vår och höst 

 Julbasar skall anordnas och förberedelsearbetet inför julbasaren skall startas 

före sommaren. Delmål: 

 Förberedande hantverkskvällar etc 

 Operativ basargrupp för genomförandet av själva basaren skall 
startas direkt efter sommaren 

o Skolans fysiska miljö ska bevakas. Exempel: 

 Säkerhet vid av- och påstigning bussar vid säteriet: 

 Per K har arbetat med en plan. Offert finns ekstolpar ca 5000 kr för 6 

pålar som skall sticka upp 1½ m. Stolparna kan användas i 

designprojekt för de äldre klasserna.   

http://www.hemochskola.fi/Site/Data/264/Files/roll_klassfoeraelder.pdf
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Verksamhetsplan fors. 

 Per K förmedlar vidare skiss & offerter angående på- och avstigning 
vid säteriet till skolans stiftelse inkluderande formulering att HAFF 
kan delfinansiera upp till ett visst belopp om det är nödvändigt för 
att projektet skall genomföras.  

 Vissa kapprum behöver ses över. 

 Lekbäcken måste underhållas för att fungera. Ansvarig person behöver utses. 

o Styrelsen har som avsikt att skapa en föräldraenkät. Denna kan t.ex. innehålla frågor 
om kvalitetssäkring, stödundervisning, lokaler, gymnastiksal etc.  

o Fastställande av ekonomisk policy. Hur skall de medel HAFF förfogar över användas?  

o Ytterligare kanaler för kommunikation med skolan och föräldrar behöver etableras – 

möjligheter: 

 Direktkontakt med styrelsen och stiftelsen? 

 Föräldrarepresentanter samlar synpunkter till HAFF och informerar om HAFF 

på andra hållet? 

 Mailadress till HAFF tex.  info@haff.se som går till alla i styrelsen? 

§ 9. Övrigt: 

o Elisabeth Lendelund och Örjan var med på köföräldramötet 2014-02-06 och 
informerade om HAFF, presentationsbladet om HAFF delades ut. 

o Ett önskemål finns att varje klass har ett konto för en klasskassa som sköts av en 
förälder i klassen. 

o Niorna brukar få ta på sig städning för att utöka sin klasskassa. Dessa städpengar bör 
sättas in direkt på klasskassans konto.  

o Telefonnummer angående städning är tillfälligt uppdaterad till niornas klasslärare till 
dess föräldrarepresentant är utsedd. 

o Ny Facebookgrupp startas: HAFF styrelsefrågor 2014. Pär E startar denna. 

o Christ berättade om vad som är aktuellt inom skolans stiftelse.  

§ 10. Nästa möte bestämdes till den 4 mars kl. 1800 på Vindkulla. 

§ 11. Mötets avslutande 

Mötets avslutades av ordförande. 
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Elisabet Andersson   Pär Ekelöw 
ordförande    sekreterare 
 
     
Per Kristav 
justering   
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