Protokoll för Steningeskolans föräldraförening 20150813
Närvarande; Anders, Johan, Ann-Sophie, Ludvig, Ann-Charlotte, Anna Djurbacka
och Johanna

1. Genomgång och godkännande av föregående protokoll
Alla har läst igenom protokollet och det godkänns.

2. Avrapportering avseende ny skola i Steninge
Se nästa punkt!
3. Uppdatering inför fredagens manifestation
Anna Djurbacka är representant för manifestationsgruppen och hon
förklarar att allt är under kontroll. Anders informerar om att alla beslut
kring att få vara på tomten är undertecknade och politiker från de stora
partierna kommer närvara. Tv och radio har också anmält sitt intresse att
komma ut och rapportera. Styrelsen diskuterar hur vi ska få samtalet med
politikerna att fungera och vi kommer fram till att det ska finnas
möjlighet för alla närvarande att skriva ”sina 3 starkaste argument” till en
ny skola i Steninge, och att dessa lappar sedan sätts upp så att alla kan ta
del av varandras tankar och bjuda in till en gemensam diskussion.
4. Uppdatering insändare
Hp har producerat 3 av våra insändare och styrelsen tycker att
insändarna har satt igång en diskussion och uppmärksammat allmänheten
om situationen kring landets ”småskolor”. Där politiker också har fått ge
svar på våra frågor.
5. Kort uppdatering av den ekonomiska situationen
Richard informerar om att på kontot finns det 17.500 kr. Under året har
vi stramat åt utläggen och ekonomin är stabil inför kommande skolresa.
6. Status Hajk!
En inbjudan med mer aktuell information om var årets Hajk kommer ta
plats, packlista och anmälan kommer skickas med hem i barnens väskor
första skoldagen 17/8.
7. Planering inför årsmötet

Årsmötet är planerat i direkt anslutning till skolans föräldramöte den
16/9, ca kl.19.30. Vi bjuder på kaffe, the och macka i skolans matsal.
Johanna ansvarar för fikan. Styrelsemedlemmar som stannar kvar under
nästa verksamhetsår är; Ludvig, Ann-Charlotte, Johan, Richard och
Anders. Anders informerar Valberedningen(Therese Alhult och Frida
Fernbrant).
8. Status hemsidan
Johan fortsätter att lägga upp aktuell information, för föreningens alla
medlemmar.
9. Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.
10.Nästa möte
Efter årsmötet den 16/9 stannar den nya styrelsen kvar för att
konstituera sig.
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