
Protokoll fört vid styrelsemöte för Steningeskolans föräldraförening 2015-10-13 

Närvarande: Anders Darelius, Richard Fransson, Malin Lindqvist, Ann-Charlotte Siivola, 
Stina Tegnhed, Ludvig Åhlin  

 Plats: Steningeskolans matsal 

1. Avrapportering avseende ny skola i Steninge 

Ingen från subgruppen medverkade vid mötet.  

2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Några underskrifter till respektive protokoll saknas fortfarande. Stina samlar in 
dessa och skickar sedan protokollen från årsmötet och det konstituerande mötet 
som pdf-er till Johan och Richard. Protokoll från resterande styrelsemöten under 
året kommer så snart de sammanställts att skickas ut till samtliga styrelseledamöter 
utan underskrift. Originalen samlas i pärm som handhas av sekreteraren.  

3. Kort uppdatering av den ekonomiska situationen, medlemsavgifter mm  

Richard informerade om den rådande ekonomiska situationen. Inbetalningsuppgifter 
för medlemsavgift samt information om Steningeskolans föräldraförening kommer 
att skickas ut via e-post av Richard till samtliga elevers föräldrar. 

4. Höstaktivitet för barnen – planera höstdiscot, inbjudningar mm 

Höstdiscot kommer att äga rum i Steningeskolans gymnastiksal fredagen den 6 
november 2015, mellan klockan 18.00–20.00. Utskick med information om discot 
sänds ut av Richard via e-post till samtliga elevers föräldrar i början av vecka 42. 
Stina sammanställer discolapp och sätter även upp en lapp på anslagstavlan inne i 
Steningeskolan. Sista anmälningsdag är måndagen den 2 november och anmälan sker 
via e-post till sef@steningeskolan.se. Discokvällens upplägg samt förslag på lekar 
diskuterades. Förslag på lekar: dansstopp, spotta gröna grodor, vika tidning, 
ballonglek m fl. Anders genomför inköp till kvällen: saft, engångsmuggar, servetter, 
popcorn, rapsolja och smör. Anders beställer godispåsar i början av vecka 45, som 
sedan Ludvig hämtar. Johan fixar ljud och ljus. Ludvig och Stina tar med varsin stor 
kastrull. Styrelseledamöter samlas klockan 17.30 fredagen den 6 november.   

5. Status hemsidan 

Inget nytt fanns att rapportera angående hemsidan 

6. Övriga frågor 

6.1.Steningeskolans arbetsmiljö 

En fråga har väckts angående arbetsmiljön på Steningeskolan. Delar av skolan är 
avstängda p.g.a. renoveringsarbete som pågår med bland annat sanering för att 
åtgärda inomhusmiljöproblemen. Arbetena beräknas att vara klara vecka 45. 
Situationen diskuterades och vi bestämde att Anders sammanställer en skrivelse 
till rektor med en fråga om vad som görs för att garantera våra barns säkerhet 
och hälsa i den uppkomna situationen.  

6.2.Skolresan 



Richard informerar lärarna och rektor om den kommande skolresan under våren 
2016.  

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum tisdagen den 1 december 2015 klockan 20.00 i Steningeskolans 
matsal.  


