Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 maj 2014
Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid: Den 20 maj 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
Raimo Niskanen valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
5. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll är godkänd av styrelsen och uppe på föräldraföreningens hemsida. Originalet
skall läggas till handlingarna (Linda tar med nästa gång).
6. Möte med Skolverkets representatn Eva Eriksson 29 april
I mötet med Eva Eriksson deltog Thomas G, Raimo N och Linda H från föräldraföreningens
styrelse. Mötesanteckningar bifogas till protokollet.
7. Möte med Pär Emteryd
Thomas Granström hade ett arbetsmöte med Pär Emteryd då denne bl. a. informerade om det
pågående förändringsarbetet i skolan. Syftet med mötet var att överlämna den sammanställda
informationen från enkätsvaren.
8. Genomgång av enkät
Thomas Granström presenterade de inkomna enkätsvaren. Svarsfrekvensen var följande:
Åk 4 68%
Åk 5 100%
Åk 6 75%
Åk 7 70%
Åk 8 85%
Åk 9 67%
Summa 77%
Styrelsen diskuterade hur man ska presentera resultaten för föräldrarna; lägga ut sammanställningen
på hemsidan som PDF, sammanställa kommentarer på ett sätt som inte avslöjar vem som ligger
bakom kommentarerna och/eller presentera svaren på ett föräldramöte.
9. Valberedning
Valberedningen består av Anna von Schmalensee och Ken Benson. Flera styrelseposter är vakanta
så valberedningen bör börja arbetet med att hitta nya kandidater.

10. Övriga frågor
Skolkläder och -väskor
En representant från föraldraföreningen har varit närvarande vid varje föreställning och sålt väskor
och ryggsäckar. Tyvärr var inte intresset så stort som vi hade hoppats vilket delvis berodde på det
inte gick något utskick till föräldrarna om väskförsäljningen innan. Förhoppningsvis kommer fler
vilja köpa väskor vid skolstart i augusti.
Styrelsen diskuterade även möjligheten att ordna ett disco för barn i mellanstadiet. Linda kontaktar
Susanna för att undersöka om skolan kan hjälpa till med musikanläggning samt att angränsa ett
område där barnen får vistas. Tillgång till toaletter måste ordnas.
Susanna B har kommit med förfrågan angående picnic i samband med Nordiska balett- och
musikseminariet som ska äga rum den 10-15 augusti. Föraldraföreningen har tidigare anordnat
picnicen i sin helhet men iom att budget för detta saknas så behös det ett samarbete med skolan där
skolan står för kostnaderna och föräldrarna hjälper till med det praktiska.
10. Nästa möte 16 juni
Nästa möte kommer att äga rum den 16 juni kl 17:30.

Vid protokollet
Linda Hildebrand

Justerare
Raimo Niskanen

