Protokoll fört vid styrelsemöte den 19 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, 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
Thomas Granström och Monika Falk valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
5. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes av styrelsen och lades till handlingarna. Protokollet läggs upp på
föräldraföreningens hemsida.
6. Information från Operans balettklubb
Anders Jörlén och Anna Eriksson från Operans balettklubb presenterade klubben som ger sina
medlemmar möjlighet att få glimtar av det som händer bakom scenen, hur en föreställning växer
fram, träffa dansare, delta i specialevenemang och balettresor till andra länder medmera. Ett
närmare samarbete/samverkan diskuterades varvid det bestämdes att länka till varandra på
respektive hemsida. Balettklubbens program kommer att skickas ut till föräldrar som har möjlighet
att teckna medlemskap i klubben. Enklast kan man göra det genom att komma till ett av
Balettklubbens möten eller att betala in medlemskap på PG 831315-7 (Operans balettklubb).
Medlemsavgiften är 200 kr/person eller 275 kr/familj/spelår. Det beslöts även att bjuda in
föräldrarna till Balettklubbens närmaste träff: Ett möte om Bill, torsdagen den 10 april kl 18:30 i
Studion. Dessutom ska man försöka ordna en träff med Kungliga Svenska Balettskolan under våren.
Till höstens ska de båda föreningarna presentera sin verksamhet för föräldrar och elever vid
skolstart för att få fler aktiva och på så vis kunna ge inspiration samt djupare inblick i dansvärlden.
7. Föräldraföreningen - enkätförslag
Thomas Granström presenterade det förslag till enkät som skolans föräldrar tillsammans med sina
barn ska besvara. Enkäten syftar till att ”ta tempen” på atmosfären i skolan och är
föräldraföreningens bidrag till skolans pågående kvalitetsarbete. Styrelsen beslutade att godta
enkäten med någon mindre justering. Thomas Granström fick i uppdrag att lägga in den i ett
enkätprogram samt att prata med rektorn för att få tillgång till klasslistor med emailadresser till
föräldrarna.

8. Fullmakt för firmateckning
Det beslutades att styrelsen ger fullmakt till ordförande Thomas Granström och kassör Monika Falk
att teckna föreninen var för sig vid t ex bankärenden samt åtkomst till föreningens bankkonto.
Fullmakten skall gälla till nästa årsmöte.
9. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att ge fullmakt till Linda Hildebrand att kvittera ut postavier och försändelser
till Föräldraföreningen samt att tömma Föräldraföreningens brevlådan regelbundet.
Frågan om filmning av föreställningar: Thomas ska kontakta Johan Edberg angående filmningen av
adventsföreställningen. Vi ska även kontakta skolan angående filmförsäljning och vem ska sköta
den.
Väskor: Susanna Bjurström uttryckte en åsikt om att väskorna med KSB tryck inte ska ha något
framträdande märke. Dessvärre går det inge att göra något åt saken denna gång eftersom väskorna
redan är tryckta och klara för försäljning. Länna Sport har även tagit fram provexemplar på en
ryggsäck med skolans tryck som kan nu beställas av föräldrarna. Bilder med väskorna kommer att
läggas upp på hemsidan. För beställning av skolkläder skall ett särskilt emailkonto användas:
skolklader@gmail.com.
10. Nästa möte 23 april
Nästa möte äger rum den 23 april.
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