Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 mars 2014
Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid: Den 4 mars 2014, Västmannagatan 5, kl 17.30-19.00
Närvarande: Thomas Granström, Monika Falk, Jenny Smidt, Raimo Niskanen, Linda Hildebrand
1. Mötets öppnande
Ordförande Thomas Granström öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2.Val av protokollförare
Linda Hildebrand valdes till protokollförare.
3. Val av justerare
Raimo Niskanen och Monika Falk valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
5. Godkännande av föregående protokoll
Sekreterare Lena Brännvall var frånvarande pga sjukdom och kunde därmed inte presentera
protokollet för föregående möte den 10 december 2013. Styrelsen påminner Lena om att så snart
som möjligt lämna protokollet till justerare så att det sedan kan läggas upp på föräldraföreningens
hemsida.
6. Remissvar till Skolverket
Thomas Granström presenterade det remissvar (i bilaga) som styrelsen tagit fram och som har
skickats till Skolverket som svar på Skolverkets förslag om ändring i Skolverkets föreskrifter om
bedömningsgrunder för färdighetsprov för antagning till dansarutbildningen.
7. Föräldraföreningen-Skolan Kvalitetsarbete
Styrelsen diskuterade hur föräldraföreningen på bästa sätt kan hjälpa skolans ledning i det
omfattande kvalitetsarbete som pågår i skolan och som syftar till att förbättra kvaliteten och
resultaten i verksamheten. Det beslutades att styrelsen ska ta fram en enkät som skall besvaras av
elever i KSB tillsammans med sina föräldrar. Genom samarbetet med Föräldraföreningen för
Svenska Balettskolan i Göteborg har vi fått tillgång till en enkät med sammanställningar som de har
genomfört i sin skola. Eftersom de gjort ett gott arbete med enkäten är denna till mycket stort hjälp
för styrelsen när vi ska sammanställa frågor till elever och föräldrar i vår skola i Stockholm.
Styrelsen gav uppdrag till Thomas Granström och Linda Hildebrand att utarbeta ett förslag till enkät
som styrelsemötet den 19 mars ska ta ställning till.
8. Flytt av adress och konton
Det beslutades att Föräldraföreningens bankkonton kommer att flyttas till Handelsbankens kontor
på Strandvägen. Thomas Granström och Monika Falk fick uppdraget att flytta konton samt

förbereda nödvändiga dokument för banken.
9. Övriga frågor
Ledamoten/vice ordf. Mattias Sahlberg har lämnat styrelsen pga ändrad arbetssituation.
Ken Bensons underskrift (i egenskap av justerare) saknas på årsmötesprotokollet. Thomas ska
kontakta Ken Benson varefter det signerade protokollet kan läggas ut på föräldraföreningens
hemsida.
Skolkläder: restnoterade t-tröjor har levererats till skolan och kan hämtas ut i receptionen.
Sortimentet har kompletterats med en träningsväska av märket Nike. Styrelsen har beslutat att
väskorna ska säljas till ett pris av 220 kr/st. Vi väntar på att Länna Sport ska få fram provexemplar
på ryggsäck som efterfrågas framförallt av föräldrarna i grundskolan. Både väskor och kläderna ska
fotograferas och bilderna läggas upp på hemsidan för enklare beställning. För beställning av
skolkläder skall ett särskilt emailkonto användas: skolklader@gmail.com.
10. Nästa möte 19 mars
Nästa möte äger rum den 19 mars på Västmannagatan 5, då Operans Balettklubb är inbjuden och
presenterar sin verksamhet.
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