
Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 19 januari 2016
Bergslagsvägen 24, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Jenny Hagberg-Eriksson, Therese Quiding, Josef
Sayegh och Anna Östlund
Anne Trane del av mötet

1. Extrastämmans öppnande

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
Marie Ericsson utsågs till mötesordförande, Anna Östlund utsågs till sekreterare samt Jenny
Hagberg Eriksson och Therese Quiding utsågs till justeringsmän tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
Ja

5. Uppdatering av verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi
Verksamhetsberättelsen och föreningens ekonomi gicks igenom. Föreningen har under året fått
ett 70-tal betalande medlemmar en ökning från 9.
Årsredovisningen godkänns och undertecknas av styrelse i sin helhet.

6. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändring av verksamhetsår.
Diskussion om stadgeändring från terminsår till kalenderår. Anledningen är att det ska bli lättare
för kassören och föreningen att följa föreningens räkenskaper om det görs på kalenderår.
Samtliga på extrastämman uttryckte sig positiva för att föreningen ska använda kalenderår.
Paragraf 4 och § 7 är ändrade till att gälla 1 januari – 31 december.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn har gått igenom räkenskaperna och godkänt dessa. Revisorn har därmed gett
styrelsen ansvarsfrihet.

8. Val av valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
Valberedning är fortsatt vakant.

9. Diskussion om rektorns svar om niornas bal, informationstjänster till föreningen samt
byggnadsfrågor
niornas bal: Anne Trane förälder var med på mötet som kandidat för att driva niornas
avslutningsfest Tidigare år har det varit fest på Gustavs i Alvik med en budget på ca 4-500
kr/person, inkluderar mat, dukning och någon underhållning. Anne skall kolla upp med skolan
om det finns redovisning från tidigare års fest och totalkostnad. Anne tror att det kan ha funnits
en kulturfond på skolan som använts för viss finansiering.
Marie bokar ett möte med rektorn tillsammans med Anne för att föreslå ett upplägg och
förfrågan om vi som föräldraförening kan samarbeta med skolan om att arrangera en fest
istället för en skollunch som skolan meddelat. Beslut om skollunch har varken elever eller
föräldrar fått någon information om varför avslutningsfest ska upphöra!



10. informationstjänster: Rektor har besvarat förfrågan om att lägga information från
föräldraföreningen på skolwebben, men det finns tyvärr ingen möjlighet. Det ska komma en ny
skolplattformen, som kanske kan vara en väg där föräldraföreningen kan vara med.
Då vi inte vet när den kommer så håller vi frågan öppen och fortsätter förhöra oss om status på
hur det blir.
byggnadsfrågor: Jenny har pratat med ansvarig på utbildningsförvaltningen för att lyfta frågan
kring vad det innebär med en ökning med ytterligare 350 elever på skolan. Matsalen är ett
problem redan idag, vägarna kring skolan kommer bli ett större problem med fler bilburna barn
som ska komma till skolan.
Föräldraföreningen har redan idag en trafikgrupp och vi behöver information för att kunna stötta
och planera kring det som händer med skolan. Marie försöker inbjuda någon från skolledningen
till nästa möte den 23 febr.
nya elever: ytterligare 1 parallell från förskoleklass, en 3a till och kanske 5or och 6or också. En
ökning på 350 elever inom 3 år. Detta innebär att det blir paviljonger framförallt för högstadiet,
det verkar finnas tre förslag.
snöslunga: Mötet beslutade att föräldraföreningen bidrar med 4000 kr för inköp av en
snöslunga, som också kan användas till isbanan. Bidraget sätts in på konto hos
Utbildningsförvaltningen.
trafikgruppen: Josef berättar att de är tre föräldrar som har analyserat hur det ser ut kring
skolan vid olika tillfällen. Det finns mycket att göra när det kommer fler bilburna barn. Frågan
växer till att inkludera både trafiksäkerhet men också logistik, hur man ska kunna hantera det?

11. Övriga frågor
Det har kommit intresse från föräldrar till yngre barn, i mellanstadiet, som kan vara intresserade
av att ta upp föräldravandringar. Katrin tar kontakt med Fältisarna om hur och när det ska börja
för vårterminen, så läggs det ut på facebook för att locka föräldrar. Jenny/Therese ska kontakta
den som har hört av sig i frågan och informera.
Therese har fångat intresse kring föreläsning om ungdomar på nätet, ”Surfa lugnt”.
Föräldraföreningen sponsrar gärna men vi behöver lite alternativ och en budget att ta ställning
till. Therese ska kolla upp vad som finns mer t ex Rädda barnen, Friends, Föräldraalliansen etc.
och priser.

12. Mötet avslutas
Marie avslutar mötet och tackar för intresset.

Nästa möte 23/2, 5/4 och 10/5. Kl 18.30 på Bergslagsvägen 24.


