Brålanda skolas Föräldraförening, BSFF.

Protokoll Styrelsemöte 150901
Närvarande: Anna, Agnetha, Susanne, Malin, Linda, Maria, Ann-Sofie
Frånvarande: Kerstin, skolrepresentant, John, Sandra
§1

Mötets öppnande

§2

Godkännande av dagordning

§3

Val av justerare
Linda Karlsson

§4

Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll
Pärm med gällande dokument finns, sammanställt av Susanne
Ingen rapport har inkommit från valberedning

§5

Verksamhet skolan - Rektor.
Rektor har meddelat att hon närvarar på möte en gång per termin.
Önskemål finns från BSFF´s styrelse att protokoll från
elevrådsmöten och annan information som medverkar till uppfyllelse
av BSFF´s mål- och handlingsplan skickas till styrelsen via mailbsff.bralanda@gmail.com

§6

Skrivelser
IN : Åk 2 önskar få bidrag till gemenskapsstärkande aktivitet.
Styrelsen godkänner ansökan.
UT:

§7

Information från kassaförvaltaren.
- Tillgångar bank: 17 641,11 kr, handkassa 1388,40 kr
- Beslut av inkomna räkningar: Åk 2 gemenskapsstärkande aktivitet
400kr.

§8

Verksamhet BSFF
a) Elevrådsmöte – elevrådsprotokoll
b) Rapport från kommittéer:
- Facebook / PR
- Nattvandring:
- Trygg skolmiljö:
- Bevakning lokal skolpolitik

-

-

(Lovaktiviteter = Sportlovsfolder)
Arbets- / Aktivitetsdag
Påskfirande i Centrumparken:
Mall till påskfirande finns på BSFF mail
Tjej- och killdag
Deltagandet från åk 6 var lågt. Susanne sammanställer en mall
för utvärdering av dagen.
Susanne och Malin reviderar dokument

§9

Övriga frågor
*Attention-föreläsning: 70 st föranmälningar har inkommit. Inbjudan
godkänns, Linda distribuerar ut den till facebook och elever via
klasslärarna. Susanne och Sandra ordnar korv & bröd, dryck och
kaffebröd samt lotteri. Maria och Susanne kollar bidrag från
företagarföreningen och Lions. Susanne och Sandra ordnar med
matinköp. Malin kollar hämtning av nyckel samt teknisk utrustning.
Samling kl 17:00 i Åttersrud. Linda skriver/håller ett välkomsttal.
*Verksamhetsberättelse: Malin mejlar ut förslag, kommittéerna
kompletterar.
*Förberedelse till årsmöte. Malin införskaffar frukt. Susanne och
Malin ordnar utskick av inbjudan.
*Årshjulet. Uppdateras av Malin och Susanne.
* Susanne informerar om BSFF på förskoleklassens föräldramöte.
* Linda har beställt reflexvästar till FSKL.
* Rektor är ombedd att meddela BSFF om klassföräldrar.
* Klasspeng till åk 1, Agnetha kontaktar Barbro om uppgifter för
utbetalning.
* Maria ändrar utseende på information om medlemskap.
* Susanne ordnar present med lokalanknytning till avgående
styrelsemedlemmar, ca 100-200 kr.

§ 10

Beslutsärende
Justerare korrekturläser protokoll. Styrelsemedlemmar får
protokollet via mejlas för påseende.
Punkter på dagordning omflyttas till nästa dagordning.

§ 11

Nästa möte
Årsmöte 20/10 kl. 18:00, i matsalen.
Konstituerande möte i direkt efter årsmöte
Styrelsemöte 24/11 kl.18:00

§ 12

Mötets avslutande
Vid protokollet Maria Stenmark, sekreterare
------------------------------Ordförande Malin Wikström

---------------------------------Protokoll justerare Linda Karlsson

