Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF.

Styrelsemötesprotokoll 160119
Närvarande: Maria Kjörk, Linda Karlsson, Maria Stenmark, Christer
Waldemarsson, Lena Halldin, Kerstin Boman, Sandra Olsson, Susanne Broberg,
Malin Wikström.
Frånvarande: John Berg, Agneta Larsson, Ulrika Agnesson
§1

Mötets öppnande.

§2

Dagordning godkänns

§3

Val av justerare
Maria Kjörk

§4

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll
 Reviderade mål och handlingsplan samt kontaktuppgifter till styrelsen är
uppsatta på BSFF´s anslagstavla.
 Pärm till samtliga styrelsemedlemmar är utlämnade.
 Styrelsemedlemmar i BSFF fortsätter att kolla pris på skrivare.
 Linda deltog på medborgardialogen och ett protokoll från detta möte finns
utlagt på VÄL

§5

Verksamhet skolan – Rektor informerar
 Skolan kommer att göra en ansökan av projektmedel för
skolgårdsutveckling, den ska vara inlämnad 1 februari. BSFF blir
föräldrarepresentant och kontaktperson till Anita Eriksson på fritids i
ärendet.
 Ökat antal elever på Brålanda skola, i dagsläget 202 st.
 Personal organisation i dagsläget.
Förändringar pga sjukskrivningar och nyrekrytering.
FK: Ingela, Julia
1:an Helena, Angelica
2:an: Maritha (hoppar in då Petra är frånvarande), Anita, Angelica
3:an Jessica (tills hon slutar 1 april, Marielle kommer tillbaka då), Anna, AnnaLisa
4:an Christina, Christel, Linus, Carina
5:an Kristina, Annika, Susanne, Anna- Lisa
6:an Susanne, Jonathan, Peter, Mia
 Elevrådsprotokoll:
Pratat om likabehandlingsplanen i klasserna.

§6

Skrivelser.
IN : Christer Waldemarsson från infrastrukturgruppen i Brålanda
företagarförening deltar på dagens styrelsemöte angående trygg skolmiljö, se § 8
b), trygg skolmiljö.
UT:

§7

Information från kassör Agnetha Larsson
- Tillgångar bank: Handkassa 1257 kr, Banken 9360,11 kr
- Beslut av inkomna räkningar:

§8

Verksamhet BSFF
Genomgång av kommitéer:
- Trygg skolmiljö: Christer Waldemarsson tidigare BSFF styrelsemedlem
medverkar på dagens möte. Han representerar idag infrastrukturgruppen i
företagarföreningen och deras fyra mål.





Tågstopp i Brålanda: redogörelse för gruppens arbete för ett tågstopp och
all positiv effekt som det medför för Brålanda
Påverka kommunen i lokala frågor: slakteri, skrotbilarna vid fd
Swedbank etc.
Gatu -park frågor:
Säker skolmiljö: skolgatan är hårt trafikerad och skolbarnens säkerhet är
äventyrad. Christer kommer med idéer och förslag till BSFF om säkrare
miljö vid skolan.
På gång: göra busshållsplatserna vid 45:an mindre osäkra, öka
säkerheten på skolgatan vid på- och avstigning, kommunen ser över
beläggning för att förbättra gång- /cykelvägen mellan topp och
vandrarhemmet, bilarna vid fd. Swedbank är bort forslade, kommunen
fixar till vid snickeriet, fastighetsägarna på Sörbygatan kommer att få
brev från kommunen då häckar skymmer sikten, grusvägen mellan
Sörbygatan- Holm ska göras i ordning, tomten bakom rasta kommer att
göras om till pendelparkering och hundrastplats, göra om sopstationen
till en återvinningsanläggning.

-

-

Bevakning skolutveckling: Maria K har sammanställt info om
föräldrasamverkan som lämnas till närvarande på dagens möte.
Sportlovsfolder: Sandra sammanställer, kopierar och lämnar till skolan.
Dessa lämnas ut till eleverna måndag v.7, dessutom lägger Lena ut
foldern på VÄL.
Maria och Maria håller i gruppen säker skolmiljö

§9

Övriga frågor
Påskfirande- se beslutsärende
Inför kommande år önskar Kerstin att BSFF och skolan ser över om vi kan ha en
gemensam mål och handlingsplan

§ 10

Beslutsärende
Styrelsen har beslutat att inte arrangera påskfirande i år, Linda gör en skrivelse

§ 11

Nästa möte
Den 8 mars klockan 18.30

§ 12

Mötets avslutande

