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Styrelsemöte 
 

 

Tid: Tisdagen den 22 november 2016, kl 18:00 

Plats: Solvinden 

 

 

Deltagare 
 

Styrelsens närvaro på mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

R Elisabet Andersson Hellsten (4) F Josefin Hjelm (Backebo,1B,4) 

F Pär Ekelöw (2,6,8)   

R Cia Håkansson (6)   

F Jan Svensson (6)   

R Magdalena Väpnargård (2)   

R Magnus Broman (1A)   

(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F=frånvarande. (?)=barn i klass) 

 

Övriga föräldrar: 

Harmannus Menninga (lekskolan, 2, 5, 7),  Aleid Bos (1B), Per Lindström (4), Camilla Jansson 

(3,5, 7), Kicki Svanström (6) 

 

 

 

Mötet 

 
§ 1 Mötets öppnande och beslutsmässighet 

 

Mötet öppnas och är beslutsmässigt 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

 

Magnus stående sekreterare och Cia Håkansson väljs till justerare 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll, möte 2016.10.25 nr 9 

 

Uppskjutes till nästa möte 
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§ 5 Aktuellt från  
a) stiftelsen – Ylva föräldrarepresentant i stiftelsen och Elisabet adjungerad  

Rapport från årsmötet i stiftelsen 2016.10.31, styrelsemötet 2016.11.22, stadgegrupp och 

arbetet framåt. Demokrati-, medbestämmande- och informationsfrågor. 

 

Ylva kan tyvärr inte närvara på HAFF-mötet pga sjukdom. Elisabet rapporterar från stiftelsens 

årsmöte och första styrelsemöte och understryker den positiva signalen att styrelsen har tagit in en 

föräldrarepresentant som HAFF har föreslagit. Mötet tog upp sådana frågor om demokrati, 

medbestämmande och information som HAFF efterlyst.  

 

Mötesdeltagarna diskuterar behovet av bra information till föräldrarna, särskilt när det uppstår 

problem som oroar föräldrarna. 

 

Elisabet uppdaterar något om rekryteringen av ny rektor. Många kvalificerade sökande. 

 

Nästa stiftelsemöte är den 7 december. 

 

 

b) klassföräldrarna / klasserna. Klassföräldrarepresentantlistan läsåret 2016-17 

 

Magdalena rapporterar att klass 2 börjar fungera bra e. 

 

Diskuteras hur informationsflödet ser ut till föräldrarna. 

  

Aleid Bos tar upp priset på klassfotot och alla tycks vara överens om att det är på tok för högt. 

Valmöjligheterna och bristen på skolkatalog diskuteras. 

 

Mötet diskuterar behovet av och nyttan av tillgång till Schoolsoft. 

 

 

c) rektorn 

 

Ingen information. Inget nytt om foto- respektive kontaktkataloger. Ingen information om hur det 

gått med mellanmål för de äldre barn de dagar de har sena eftermiddagar. 

 

§ 6 Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper 

a) Studiecirkel / föreläsningsserien – Magdalena  

 

Första föreläsningen inställd pga sjukdom. Nästa den 8 dec kl 18:00 på Vindkulla. Evenemang på 

Facebook. 

 

b) Skolgårds- och trädgårdsgruppen – Pär och Magnus 

 

Magnus har fått svar på ett mail med frågor om säkerheten på skolgården. Petter Warfvinge 

beskriver där kortfattat om skolans planerade åtgärder och säkerhetsrutiner. 

 

§ 7 Övrigt aktuellt och övriga frågor 
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Nästa möte 2016.12.14 – nr 11:2016: Inför årsmötet 2017 

 

HAFF beslutar sponsra facebookeventet om basaren med 200 kr. 

 

§ 8 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten Magnus Broman 

Ordförande Sekreterare 

 

 

________________________ 

Cia Håkansson 

Justerare 


