Styrelsemöte Söraskolans föräldraförening 2013-04-16

Närvarande: Jennie Brisman, Camilla Byström, Ann Erlandsson

Mötet öppnas
Ann E
Val av sekreterare och justerare
Camilla Byström och Jennie Brisman
Fastställande av dagordning
Vi godkände dagordningen
Föregående mötesprotokoll
OK
Ekonomi
16.552,98:- finns per idag på kontot
Hemsidan
Rickard Erlandsson har byggt upp en fin, överskådlig hemsida för SFF som han visade oss.
Han gick igenom det praktiska för att vi ska ha möjlighet att lägga in information och bilder.
Inkommande post
Kollar detta 2013-04-18
Fika till föräldrainfo med Lena & Micke 18/4 och 22/4
De som anmält närvaro från SFF den 18/4 är Ann E, Kicki, Helena, Camilla. Vi samlas kl
18:00 för att förbereda (vid vanliga ingången under taket).
Den 22/4 deltar Ann E och eventuellt Camilla och Helena. Finns fler som deltar från SFF?
Ann E handlar följande till mötet: Kaffe, te, mineralvatten, mjölk, socker, plastskedar
servetter, plastkoppar, kakor samt bullängder.
Ann E tar med sig inbetalningstalonger för årsavgiften till SFF
Cykeldagen
Den 8/5 kl. 08:30 är det dags för vårens höjdpunkt – cykeldagen på Söra!



Jennie informerade om att skolan flyttat fram lunchen till 12:00 denna dag.
Skolan fixar förmiddagsmellis.












Jennie mailar mentorerna Kristoffer Karnik och Christina Bylund för att påminna om
tidigare mail som skickats gällande vem som ansvarar för tipspromenadfrågorna.
Lärarna ansvarar för gruppindelningen. Varje station beräknas ta 30-45min. Vi
kommer behöva svarstalonger till tipspromenaden.
Harry och Christina på kommunen har material som de gärna skickar.
Jennie kollar färg, plankor och koner med Arne.
Jennie kontaktar ansvarig mentor i Asberger 4-6an.
Jennie mailar Kanalen och Mitt i. lokaltidningarna.
Jennie sätter ihop en inbjudan som skickas till alla berörda.
Vilka från SFF kan vara med och praktiskt hjälpa till denna dag, kl 8-1230? Anmälda i
dagläget är; Jennie, Ann E och Camilla
Annika ansvarar för att ta ut 300:- och lägga i ett kuvert till Victor som kommer att
uppträda med sin trickcykel
Avstämningsmöte samt kortare styrelsemöte där vi går igenom de praktiska
detaljerna är bokat den 6/5 kl 18:30 i personalrummet.

Tröjor
Funktionströjorna hos TeamSportia visade sig blir för dyra. Vi kollar vidare på alternativ
Övriga frågor
Samrådsmöten där samtliga skolor i kommunen är representerade sker med jämna
mellanrum med Magnus ? i spetsen. Vi behöver besluta hur vi löser representant från
Söraskolan
Nytt datum för styrelsemöte
2013-05-06 kl 18:30 i personalrummet
Mötet avslutas

