
Protokoll styrelsemöte Steningeskolans föräldraförening 2016-08-30 

Närvarande: Anders Darelius, Karin Ring, Ann-Charlotte Siivola, Fredrik Johansson, Ludvig 
Åhlin, Richard Fransson, Stina Tegnhed 

Plats: Åhlinska hemmet, Bialitt Stensjö 

1. Avrapportering avseende ny skola i Steninge 

Karin rapporterade att hon varit i kontakt med handläggare i Mark- och 
miljödomstolen i Vänersborg, där överklagan av bygglovsbeslutet just nu behandlas. 
Beslutet i ärendet har ej förkunnats.  

Anders hade tidigare under dagen blivit intervjuad av SVT Halland med anledning av 
att kommunstyrelsen idag hade hållt extra möte i Tylebäck angående den rådande 
situtionen med oppositionens budget och den borgerliga majoritens styre. Vad 
innebär detta för Steningeskolan? Anders berättade att han även blivit kontaktad av 
P4 Halland som vill intervjua honom dagen efter.   

(Tillägg till protokollet: Senare i veckan aktualiserades byggandet av en ny 
Steningeskola efter att fatighetsnämnden lyft frågan till kommunstyrelsen och bad 
om ett klart besked från kommunstyrelsen. Ska en ny skola i Steninge byggas? En 
majoritet av de politiska partierna meddelade att de kommer att stödja ett 
tilläggsanslag för att bygga en ny skola. Ärendet behöver beredas, men bör komma 
upp i kommunstyrelsen den 4 oktober 2016.)   

2. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2016-07-08 lästes upp och godkändes. 

3. Kort uppdatering av den ekonomiska situationen 

Richard redogjorde för den ekonomiska situationen och bokslutet 2016-06-30. 
Föreningen har gått lite back p g a skolresan till Universeum i april och har även 
haft något högre utgifter kopplat till aktiviteter, än tidigare år.  

4. Diskussion inför årsmötet i september 

Tisdagen den 27 september klockan 18.00 kommer Steningeskolans föräldramöten 
att äga rum i Steningeskolans lokaler, på Plönningeskolan. Vi bestämde att hålla 
SEFs årsmöte strax efter att föräldramötena slutat. Kallelse till årsmötet ska skickas 
ut senast två veckor innan. Stina skriver verksamhetsberättelse som bifogas 
kallelsen. Ann-Charlotte kollar upp lokaler, vad som gäller med larm och liknande 
och bokar. Anders meddelade att han tyvärr är bortrest och ej kan delta i årsmötet. 
Vi beslutade därför att föreslå Ludvig som mötesordförande.  

5. Summering av verksamhetsåret 



Vi förde en diskussion om de olika aktiviteterna som SEF arrangerar under året. Är 
det någon som ska strykas? Vi var ganska eniga om att arrangemangen är mycket 
uppskattade av skolbarnen och bidrar till att hålla den goda ”Steninge-andan” vid 
liv.  

6. Övriga frågor 

6.1.Byte av identifikationsmodell 

Richard redogjorde för stundande förändring då bankdosa byts ut till mobilt bankid i 
föreningens konto i Nordea. Styrelsen beslutade att genomföra denna ändring av 
identifikationsmodell. Därför kommer detta protokoll skrivas under av orförande samt 
sekreterare och justeras av Karin Ring.  

7. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet som hålls efter årsmötet 
2016-09-27 

Ludvig tackades för mötesfika  

Mötesanteckningar fördes av  

Stina Tegnhed 

Sekreterare 



Anders Darelius 

Ordförande 

Karin Ring  

Justerare


