
Nya Elementar Föräldraförening Protokoll styrelsemöte den 12 oktober 2017 

 
Närvarande:  Katja Amboldt, ordförande 

Jenny Hagberg Eriksson 
Pernilla Almgren, protokollförare 
Annika Ellergren 
Stina Ljungkvist, kassör 

  

1. Mötets öppnande 

Katja öppnade mötet. 

2. Minnesanteckningar från mötet den 11 maj 2017.  

Minnesanteckningarna godkändes.  
 

3. Föreningens framtid 

Vi beslutade att vi håller föreningen levande. Men inte lika många möten som tidigare. Vi 
arbetar med nedan punkter. 

• Engagerar oss i kapacitetsökningen av skolan, skolgård och matsal.  
Träffa rektorn 1/termin för att samtala om viktiga aktuella frågor, som 
kapacitetsökning, skolgård, matsal, trafik el liknande. 

• Frågor som vi inte får gehör hos rektor för driver vi vidare mot t ex 
utbildningsförvaltning, SISAB etc. 

• Bidra genom insamling till ”Tryggare internet-projektet” eller andra föreläsningar 

• Uppmuntra till föräldravandringar 

• Spola isbanan 

• Stödja 9:ornas avslutningsfest 

• Rekrytera fler medlemmar 

• Sprida information på Facebook samt webbsida 

 

4. Insamling till projektet ”Barn ska inte fara illa på nätet”  

Rektor och skolan håller på att genomföra projektet med Maria Dufva.  

Föreläsningen för föräldrar den 17 oktober i skolans aula. Det finns 120 platser i aulan och de 
är fullsatta med ett antal föräldrar på väntelista. 

Insamlingen av pengar till föreläsningen med hjälp av föräldraföreningen har gått bra. 3. Vi har 
fått in många nya medlemmar i föreningen som har betalat in 200 kr i medlemsavgift. Detta 
pga flera orsaker;  
1. Rektor och lärare har marknadsfört föreläsningen på avslutningen samt på skolwebben och 
också nämnt samarbetet med föräldraföreningen.  
2. Föräldraföreningen har skaffat ett swischnummer (123 579 0415) som gör det enklare att 



betala in avgiften. 
 
Föräldraföreningen beslutar att bidra med 30.000kr till föreläsningen för föräldrarna 
med Maria Dufva. 

5. Medlemskapet i FiSS 

Skolan har betalat medlemsskap för NE FFs medlemskap i FiSS.  
NE FF kommer nu att ansöka om bidrag till föreläsningen.  

6. Föräldravandringar  

Svårt att få folk att ut och gå på kvällarna. 

 
7. Nästa möte är Årsmöte den 25 januari 2018 kl 18.30 – 20.00 i skolans café. 

8. Mötets avslutande 

 

 

Nr Datum Aktivitet Ansv Klart 
senast 

Klart 

 17-10-12 Boka Skolans café inför möten Annica   

 17-10-12 Göra förslag på enkät till våra medlemmar Stina 17-11-30  

 


