PROTOKOLL
Datum

2017-09-05

Föräldraföreningen Funbo Skola – FFFS – Möte 5/9 2017
Plats:

Funbo skola, Tallen

Närvarande:

Niklas Landefelt, Anna Andersson, Malin Ahlström, Malin Håstedt, Marie Jansson,
Lisen Karlsson, Claes Berggren, Maria Berglund, Jennica Winge, Johan Hellquist,
Malin Ahlström

Sekreterare:

Ärende

Innehåll/Resultat

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av
dagordning

Genomgång av årsmötesprotokoll. Inga invändningar, budgeten ses över vid
nästa möte.

3. Skolans punkt
Rektor informerar
4. Ekonomi

I dagsläget har vi 35 000 kr

5. Sponsring – utfall,
förslag, beslut
6. Planering av
kommande aktivitet

För närvarande har vi ingen information om sponsring.

7. Medlemsantal

Oklart idag.

8. Hemsidan

Claes kontaktar Sara och ber henne uppdatera informationen om
föräldraföreningen på hemsidan med Swishnummret.

Halloweendisco 27/10. Kl 18.30-20.00
•
Lokal bokad, Malin H löser ut nyckel till oss. Vi får tillgång till lokal
17.00
• Johanna Bylund gör inköp (?)
• Musik och ljus – Claes och Niklas
• Lekar – Claes
• Volontärer: Malin A, Claes, Niklas, Lisen, Marie, Jennica, Johan,
Johanna (?)

Övriga frågor:
1. Fortsatta möten. Rektor Anders vill gärna att vi har möten samma kväll
som han har samverkansmöten på skolan. Vi bollar frågan tillbaka till
Anders för att få mer information om upplägget då vi tycker det är
viktigt att ha egna möten. Frågan om att skicka en representant till
mötet och sedan har våra möten lyfts, men inget beslut tas innan vi vet
hur Anders tänkt.
Claes tar kontakt med Anders igen.
2. Åtgärder isbanan
Vi ger lite olika förslag för att se över lutningen på fotbollsplanen då
avrinningen är lite för bra när isen ska spolas. Kan man höja planen
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Innehåll/Resultat

3.

lite? Ska vi be skolan kontakta skolfastigheter?
Kan man köpa in en sarg som hjälper med problemet?
Claes kontaktar Ted Bylund och för rådfrågning om hur vi kan tänka.
Skolan har ett gäng skridskor som behöver slipas. Malin A kontaktar
Madde för att se antal skridskor som finns och slipar. 50 kr/par.
Claes deltar på föräldramötet och informerar om att vi finns och vad vi
gör. Information i pappersformat kommer delas ut och där kommer
även swishnummret stå 1230795344

Nästa möte:
Dag: Onsdag 8/11 -17
Tid: 19.00
Plats: Tallen

