Protokoll fört vid styrelsemöte den 23 april 2014
Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid: Den 23 april 2014, Västmannagatan 5, kl 17.30-19.00
Närvarande: Thomas Granström, Monika Falk, Raimo Niskanen, Jenny Smidt, Celene Roos Rydahl,
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
Celene Roos Rydahl 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. Stadgeändring
Styrelsen beslutade att lämna ett förslag till årsmötet (som ska hållas i oktober 2014) om
komplettering av föreningens stadgar med följande text: ”Firmatecknare för föreningen skall vara
ordförande och kassör, var och en för sig”. Texten ska infogas i § 4 efter stycke 5 i föreningens
stadgar. Stadgarna i sin helhet, samt förslaget till komplettering, bifogas kallelsen till årsmötet.
7. Föräldraföreningen – enkät – inkomna svar
Thomas Granström presenterade de hittills inkomna enkätsvaren. Alla klasser har ännu inte fått
enkäten pga att adresslistorna saknats men de svar som har kommit in visar intressanta tendenser.
Styrelsen konstaterade att enkäten, om den besvaras av en majoritet av föräldrarna, kommer att
utgöra ett utmärkt underlag för diskussioner med skolan och det förestående mötet med Skolverkets
representant. Resultaten med de anonyma svaren lämnas sedan till skolledningen för utvärdering.
Styrelsen diskuterade olika möjligheter kring hur vi redovisar/presenterar enkätens resultat. Förslag
var tex att kalla alla medlemmar till stormöte, lägga ut skriftlig info på hemsidan mm.
8. Skolverket 29 april
Styrelsen beslutade att Thomas Granström, Raimo Niskanen och Linda Hildebrand skall delta i
mötet med Skolverkets representant.
9. Övriga frågor
Styrelsens sammansättning 2014/2015
Det är dags att börja rekrytera nya medlemmar för det kommande skolåret. Följande styrelseposter
ska tillsättas:
ordförande - vakant
kassör – Linda Hildebrand

sekreterare - vakant
4 ordinarie ledamöter – 3 vakanta, Raimo Niskanen kvarstår
ev 2 suppleanter
Valberedning
Ordförande ska kontakta Ken Benson och Anna von Schmalensee i valberedningen.

Skolkläder och -väskor
Linda Hildebrand redovisade försäljningen av skolväskorna: hittills har intresset varig måttligt, ett
tiotal väskor har sålts och lika många ryggsäckar beställts. Det beslutades att föräldraföreningen ska
ha en representant på vårföreställningarna som säljer väskor och tar emot beställningar på
ryggsäckar; Celene den 16/5 och Linda den 23/5. En skylt med föreningens logo skall ordnas.
Åtkomst postgirokonto
Det visade sig att banken saknade underlag för firmateckning för att kunna ge ut en ny bankdosa till
föreningen. Det föregående protokollet med fullmakt till kassör och ordförande ska förhoppningsvis
lösa problemet så att betalningar kan göras från kontot inom kort.
Fikaförsäljning under vårföreställningarna
Det bestämdes att klasserna 4 DA och 5 DA ska tillfrågas angående fikaförsäljning på
lördagsföreställningarna 17 samt 24 maj av respektive representant.
Förfrågan om att ordna picknick under Nordiska seminariet
Susanna Bjurström har kontaktat föräldraföreningen angående planering av picknick i Tantolunden
onsdagen den 13/8 från kl 17. Såväl inbjudna som skolans elever i åk 7 – 9 skall delta, totalt ca 150
elever. Iom att skolan har tagit över all ekonomisk verksamhet från föräldraföreningen är styrelsens
ståndpunkt att skolan bör ha det övergripande ansvaret för picknick mm medan föräldrarna kan
hjälpa till med det praktiska.
10. Nästa möte 20 maj
Det beslutades att ändra datum för nästa möte till 20 maj.
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