Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid Den 18 november 2013, Västmannagatan 5, kl 17.30-19.00
Närvarande

Thomas Granström

Monika Falk

Mattias Sahlberg

Raimo Niskanen

Linda Hildebrand

Celene Rydahl

Lena Brännvall

§1

Ordförande Thomas Granström hälsar alla välkommen och förklarar

Mötets öppnande

mötet öppnat.

§2

Lena Brännvall väljs till sekreterare

Val av mötessekreterare

§3

Mattias Sahlberg och Linda Hildebrand väljs till justerare

Val av justerare

§4

Mötet fastställde dagordningen

Dagordning

§5

Lena berättade att föregående protokoll från

Föregående protokoll

årsmötet finns ute till påseende hos justerarna.

§6

Raimo Niskanen valdes till ansvarig för hemsidan. Thomas kommer att

Hemsideansvarig

överlämna behjälpligt material och uppgifter till Raimo.

§7

Monika Falk tar kontakt med Susanna Bjurström för göra ett utskick
till alla vårdnadshavare om profilkläderna, samt att i samråd med skolan
att hitta en lämplig dag att visa och ta upp beställningar för skolkläderna.
Linda Hildebrand kan vara med och hjälpa till vid denna visning.
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Profilkläder

§8

Thomas redogjorde för sitt möte med rektor Per Emteryd.

Info från rektor

Det finns ett pågående Systemmatiskt kvalitetsarbetet som
pågår på skolan.
Lena gav förslag att en enkät från föräldraföreningen görs
vars syfte är att hjälpa till i detta arbete.

§9

Thomas berättade om sina visioner av styrelsearbetet.

Styrelsens roll

Lena gav förslag på att stadgarna behöer ses över.
Bjuda in per till nästa möte

§ 10

Mot bakgrund av att det är i flera olika banker som föreningen har

Flytt av föreningen

Sina bankkonton och stipendiefonden föreslog Thomas att

konton

dessa flyttas och centreras till Handelsbanken på Standvägen.
Lena föreslog att man skulle välja en bank närmare skolan.
Mattias föreslog SEB på Hornsgatan.
De två förslagen ställdes motvarandra och mötet valde att gå på
förslaget med en bank nära Kungliga Svenska balettskolan. Mattias
fick i uppdrag att ta kontakt med SEB-banken.

§11

Monika tog upp frågan om kaffekokning vid adventsföreställningen
Hon hör efter med Susanna Bjuström om åk 4 och 9 kan få sälja fika
I pausen/före efter föreställningen.
Ett lås behöver köpas in till dörren där föräldraföreningen har sitt
förråd på skolan. Föräldraföreningen kommer att få en brevlåda på
skolan. En inventering av föräldraföreningens utrustning behöver
göras, frågor finns kring kaffebryggares funktion.
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Övriga frågor

Frågan om varför inte skolan längre står bakom sommarskolan togs upp.
Rektor får denna fråga då han träffar hela styrelsen vid nästa möte.
Raimo ställde frågan om Email konto finns till webhotellet vilket det enligt
Thomas finns.

§ 12

Nästa möte fastställdes till den dag av 9-12 december som passar Rektor Per emteryd
Thomas tar kontakt med honom. Övriga mötesdagar blir
Måndagen den 20 januari
Tisdagen den 18 februari
Onsdagen den 19 mars
Onsdagen den 23 aprill
Onsdagen den 21 maj
Måndagen den 16 juni

§ 13

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Mötets avslutande

___________________________________
Sekreterare
Lena Brännvall

____________________________________

____________________________________

Justerare

Justerare

Linda Hildebrand

Mattias Sahlberg
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