Protokoll fört vid styrelsemöte den 29 september 2014
Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid: Den 20 september 2014, Västmannagatan 5, kl 17.30-19.00
Närvarande: Thomas Granström, Monika Falk, Raimo Niskanen, Linda Hildebrand, Celene Roos
Rydahl, Anna von Schmalensee (under punkt 7)

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
Monika Falk valdes till justerare.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
5. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från 20 maj godkändes av styrelsen och skall läggas till handlingarna samt
upp på föreningens hemsida.
6. Vad ska vi göra framöver?
Thomas Granström blickade tillbaka på året som gått och sammanfattade styrelsens arbete. Han
konstaterade att en bra grund har lagts till ett konstruktivt samarbete med skolans ledning. Den
kommande styrlesen har goda möjligheter att bygga vidare på denna grund, vidareutveckla detta
samarbete, göra nya enkätundersökningar med nya frågor mm.
7. Nya medlemmar i styrelsen
Anna von Schmalensee deltog under denna punkt på mötet då behovet av nya medlemmar till
styrelsen diskuterades. Det konstaterades att följande representanter finns/finns ej klassvis:
åk 4 – ny stryrelsemedlem, förslag Anneli Rosby (mamma till Hilda åk 4 samt Albin åk 8)
åk 5 – Raimo Niskanen, sitter kvar
åk 6 – ny styrelsemedlem
åk 7 - ny styrelsemedlem
åk 8 – Linda Hildebrand, sitter kvar (kandidat för kassör)
åk 9 - ny styrelsemedlem
Ny ordförande och sekreterare ska utses samt två suppleanter väljas.
8. Välkomstfest/höstfest
Preliminärt datum för höstfesten: lördag den 18/10. Thomas Granström stämmer av datum med
rektorn innan vi går ut med info till föräldrarna. Föreslaget tema: spöktema! Linda Hildebrand
utnamndes till samordnare för festen och samlar ihop en planeringsgrupp för festen. Skolan måste
hjälpa till att avgränsa områden där eleverna får vistas. Bättre rutiner måste till för att få koll på
barnen /ungdomarna under festen.
9. Föräldramöte
Föreslaget datum för föräldramöte: den 8 november kl 12:30, före Balettklubbens möte ”Erfarna
dansare möter de kommande” (14:30)

Vid mötet ska bl.a. enkätresultaten redovisas.

10. Årsstämma
Föreslaget datum: den 8 november i samband med föräldramötet. Kallelse ska skickas ut 4 v före
mötet.
11. Övriga frågor
Skolkläder och -väskor
Linda skickar email till föräldrarna genom Susanna B med datum v 41 då väskor kan köpas och
kläder provas/beställas.
Bokföring
Styrelsen beslutade att skaffa ett nätbaserat bokföringsprogram - Fortnox - för 99 kr/månad. Monika
lämnar över till Linda efter årsmötet.

10. Nästa möte
Nästa möte kommer att äga rum den 21 oktober kl 17:30.

Vid protokollet
Linda Hildebrand

Justerare
Monika Falk

