Protokoll från årsmöte i
Sturebyskolans föräldraforum
Sturebyskolan den 24 oktober 2011

Närvarande: Se bifogad närvaroförteckning

Linnéa Bergh öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.
1) Val av
a. Mötesordförande:
Linnéa Bergh
b. Mötessekreterare:
Marina Tjelvling
c. Två protokolljusterare tillika rösträknare:
Gisela Franzén och Maria Berglind.

2) Årsmötet ansåg mötet vara behörigt utlyst

3) Dagordningen godkändes utan några tillägg

4) Föredragning av handlingar
a. Linnéa Bergh föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Mötet beslutade att
godkänna verksamhetsberättelsen.
b. Gisela Franzen föredrog styrelsens ekonomiska berättelse. Mötet beslutade att
godkänna berättelsen.
c. Mats Rydén föredrog revisorns revisorsberättelse. Mötet beslutade att godkänna
berättelsen.

5) Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

6) Föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan för läsåret 2011/2012 fastställdes med
följande punkter och grupper;
FF ska under läsåret verka för att:
a. Fler föräldrar engageras i verksamhet
Marita Forsberg (sammankallande), Maria Suchowiak, Marina Tjelvling
b. Minska negativa konsekvenser vid överintag av elever på skolan
Helena Ericsson (sammankallande), Veronika Barkman

c. stärka elevdemokratin i skolan
ingen arbetsgrupp valdes
d. skapa en tryggare och bättre miljö i närområde för gammal som ung genom
nattvandrarverksamhet
Johan Gagner (sammankallande), Katarina Hjort
e. skapa en trafiksäker miljö för Sturebyskolans elever och personal till och från skolan
Ellen Luijkx (sammankallande), Charlotta Hedvik, Karin Johansson, Marina Tjelvling
f. stödja skolan utåt och driva för skolans utveckling viktiga frågor
Ingen arbetsgrupp utsågs till punkten. Däremot konstaterades att en utvecklingsfråga
redan har identifierats kring skolbibliotekets utveckling. Helena Kettner Rudberg
tillsammans med Erika Larsson arbetar vidare med frågan.
samt
g. Arrangera en Julmarknad på HT
Marina Tjelvling (sammankallande), Britt-Marie Kronfjäll, Gunilla Johansson
Arrangera en cykeldag på VT
Agneta Edin (sammankallande), Hanna Königslehner, Tina Wirgén, Rania Ekberg,
Johan Eriksson
h. Ge ekonomiskt bidrag till angelägna ändamål ex skolpoliser samt till friluftsaktiviteter
via aktivitetsfonden
Ingen arbetsgrupp utsågs till punkten.
i. Fortsätta att driva frågor om;
 Skolrådets syfte
 Nivå på betygssättning i skolan i jämförelse med andra skolor i länet.
 Duschväggar i idrottshallen för att öka trivseln i duschrummet.
 Antal rastvakter på skolgården
 Äldre elever som återvänder till skolan för att motiverar 8:orna om betyg,
söka till gymnasiet etc.
 Jul-och sommaravslutningarnas upplägg
 Mattepedagogik för föräldrar
 Information mellan skola och föräldrar
 Förslag om samarbete mellan närpolis och skola enligt Södermalms närpolis
modell för samarbete med Erikdalsskolan, att skicka ut information
(nyhetsbrev) till föräldrar.
7) Föreningens årsavgift fastställdes till 0 kr.

8) Val av
a. Styrelsens ordförande för 1 år: Linnéa Bergh (omval). Ellen Luijkx valdes som
ersättare vid Linnéas frånvaro.
b. Kassör för 1 år: Anna Riby (nyval)

c. Ledamöter i skolråd (förvaltningsråd), 2 stycken för 1 år:
Annika Junehall (nyval), Helena Kettner Rudberg (nyval)
d. Suppleanter till ledamöter i skolråd (förvaltningsråd) tillika representanter för
föräldraforum i andra organisationer såsom skolråd och dylikt, 2 stycken för 1 år:
Britt-Marie Kronfjäll (nyval), Marina Tjelvling (nyval)
a. Revisor för 1 år:
Gisela Franzén (nyval)
Suppleant för revisor för 1 år: Mats Rydén (nyval)
b. Valberedning
Maria Suchowiak (nyval), Maria Berglind (nyval)
c. Övriga ledamöter, 2 år:
Britt-Marie Kronfjäll (nyval)
Marina Tjelvling (nyval), webbansvarig

9) Övriga anmälda frågor
a. Styrelserepresentanternas roll
Beslutades att frågan bordläggs till nästa möte
b. Julmarknadsstrategi
Beslutades att frågan bordläggs till nästa möte
c. Datum och tid för kommande möten
Beslutades att fastslå möten till 28 november kl 18:30.

10) Mötet avslutades och avgående styrelseledamöter avtackades med en blomma och ett intyg
för ideellt engagemang.

Vid protokollet
Marina Tjelvling

Gisela Franzén
Protokollsjusterare

Maria Berglind
Protokollsjusterare

