Protokoll årsmöte FF Sturebyskolan 23 februari 2022
Information från fältassistent:
• Södra gruppen jobbar Hagsätra, Rågsved, Stureby, Bandhagen och Högdalen.
• Jobbar uppsökande på dagtid i skolor och på kvällar.
• 7 som jobbar varav 2 jobbar med yngre (10-12 år) övriga (13-17 år).
• Lustgas. Ser sällan användande men ser att det brukas på t ex förskolegårdar. Ger ett rus
på ca 20 min och används inte sällan tillsammans med alkohol.
• Länk till site där det går att beställa. De vanligaste är små silverfärgade tuber men det
förekommer nu även större tuber.
• Viktigt med kvällsvandrande vårdnadshavare. Fältassistenterna uppskattar att föräldrar
tipsar om var barn samlas och rör sig.
• Bra att vårdnadshavare har chatgrupper som man kan kommunicera om t ex barns vanor.
T ex för att undvika att barn spelar ut föräldrar mot varandra om hur länge de får vara ute.
• Finns handledda föräldragrupper KOMET och ABC som staden anordnar för de som har
stök hemma.
• Elever på Sturebyskolan hänger en del på Södermalm.
• Marijuana vanligast, en del har testat ecstacy och kokain. Råd till orolig förälder är att ta
kontakt med Mini-Maria.
• Vid Bäckaskiftsvägen är det värt att ta en sväng förbi på kvällsvandringen. Folk gömmer
saker. Tillkalla polis om ser något konstigt.
• Kontakt med fältare och FF etablerad. För att dela information.
Årsstämma FF Sturebyskolan
1. Formalia
Till årsmötets ordförande valdes Helena Olsson.
Till sekreterare valdes Anders Humlebo
Till justerare valdes Anna Christiernin Falk och Sanna Ljungdahl.
2. Stämman ansåg mötet behörigen utlyst.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt revisorns berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
6. Föreningens verksamhetsplan fastställdes.
Fokus på kännedom och engagemang i Föräldraforum. Pandemin har påverkat
engagemanget i föreningen. Vi ska försöka nå ut till vårdnadshavare med info om vad FF är
och vad vi gör.
7. Fastställande av eventuell årsavgift och budget.
• Budgeten presenterades och fastställdes och mötet beslutade att ingen årsavgift ska tas ut.
• Förslag om att höja avgiften för cykeldagen från 1 250 kr till 1 500 kr och avgiften för

julmarknaden från 2 500 till 3 000 kr. Det skulle täcka ökade kostnader för webbhotell och
bankavgifter. Stämman godkände förslaget.
• Förslag om att pengar från cykeldag och julmarknad som inte plockats ut av klasser som
slutat på skolan för många år sedan tillfaller Föräldraforum. Motförslag framfördes att
pengarna ska utbetalas till avgående klasser som inte kunnat samla in pengar via Cykeldag
och Julmarknad som ställts in p g a pandemin. Stämman beslutade att frågan ska utredas
vidare. Styrelsen återkommer till Föräldraforum.
8. Presentation av valberedningens förslag till ny styrelse.
Till styrelse valdes24
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisor
Valberedning

Helena Olsson
Anna Nord
Vakant
Anna Christiernin Falk
Lars Nordenskiöld
Sara Kjellmert
Jenny Lindell
Angelica Strebrant
Andreas Friman
Ebba Örman

(1 år kvar)
(2 år, nyval)
(2 år, nyval)
(1 år kvar)
(2 år, omval)
(1 år, omval)
(2 år, nyval)
(1 år, nyval)
(1 år, omval)
(1 år, nyval)

9. Mötets avslutades

Sekreterare

_______________________________
Anders Humlebo

Justerare

_______________________________
Anna Christiernin Falk

_______________________________
Sanna Ljungdahl

