Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF.

Protokoll Styrelsemöte 150519
Närvarande: Anna, Agnetha, Susanne, Sandra, Malin, Linda, Maria, Anders
Frånvarande: Kerstin, Maritha, Lena, John, Ann-Sofie
§1

Mötets öppnande.

§2

Godkännande av dagordning

§3

Val av justerare
Linda Karlsson

§4

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll
Attention-föreläsning:
Föreläsningen blir den 13/10 kl. 18:00-20:30 i Åttersruds bygdegård
Linda har gjort affisch, denna går ut i veckobrev, lämnas till skolans elever, sätts
upp på förskolan, skickas till föreningar (SK Granan, Sörgården, Lions,
Väntjänst, Företagarföreningen, dagmammorna, bordtennisföreningen, Brålanda
IF, Gestad sportklubb), kyrkor och sätts upp på samhället. Facebook.
Malin kontaktar rektorerna för Dalbo- och Frändeskolan.
Börja spridningen 1 september.
Skolan bidrar som lägst med 2500 kr.
Hyra för Åttersrud är 700 kr.
Susanne och Sandra fixar lotteri
Försöka få bidrag till fika, Maria kontaktar Lions, Susanne kontakter
företagarföreningen.
Linda kollar present till föreläsarna
Mall påskfirande: Anna mejlar mallen till BSFF.bralanda@gmail.com

§5

Verksamhet skolan - Rektor.
Önskar få hjälp av föräldrar att bära bort stolar.
Styrelsen hjälper till.

§6

Skrivelser.
IN : Klass 4 har skickat tackbrev för bidraget till samhörighetsdagen.
UT:

§7

Information från kassör Agnetha Larsson
- Tillgångar bank: konto 19473,11, handkassa 1446 kr
- Beslut av inkomna räkningar:

§8

Verksamhet BSFF
a) Elevrådsmöte – elevrådsprotokoll
b) Rapport från kommittéer:
- Facebook / PR: Tackbrevet från 4:an
- Nattvandring:
- Trygg skolmiljö:
- Bevakning lokal skolpolitik:
- Lovaktiviteter = Sportlovsfolder:

§9

-

Arbets- / Aktivitetsdag:
Påskfirande i Centrumparken:
Tjej- och killdag: 5 juni, Susanne och Malin är i full planering. Styrelsen
beslutade att godkänna nödvändiga utgifter för tjej- och killdagen ex
hyra av badet, present till Karl-Anders, mat till eleverna. Klassföräldrar
tillfrågas om hjälp.

-

Revidera dokument: Verksamhetsberättelse- mål och handlingsplan,
uppdatering hemsida: Malin, Susanne och John bestämmer datum

Övriga frågor
Förberedelse årsmöte: Datum 20/10 kl. 18:00
Inbjudan till årsmötet görs av Susann, Malin och John den ska gå ut senast sista
september
Susanne frågar Lars-Åke om musikskoleelever kan spela.
Sandra är fika ansvarig för årsmötesdagen.
Styra upp dokumentation: Maria skriver ut protokoll. Gruppen för revidera
dokument iordningställer en pärm.
Valberedning: Anders får förslag på nya namn till styrelsen.

§ 10

Beslutsärende
Linda lägger till avtackningsansvarig på årshjulet.
Införa justerare av styrelseprotokollet.

§ 11

Nästa möte
Tisdag 1 september, kl. 18:00

§ 12

Mötets avslutande

Vid protokollet Maria Stenmark, sekreterare

Ordförande Malin Wikström

Protokoll justerare Linda Karlsson

