Styrelseprotokoll för Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm
från den 21 oktober 2014
Plats: 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 samt justerare
Linda Hildebrand valdes till protokollförare, Raimo Niskanen valdes till justerare.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll från 29 september godkändes av styrelsen och skall läggas till handlingarna
samt upp på föreningens hemsida.
5. Planering inför årsmötet den 8 november 2014
Raimo Niskanen höll en genomgång av presentationen av enkäten från i vår. Styrelsen diskuterade
hur mötet skulle läggas upp samt det praktiska vid genomförandet. Mötet kommer att hållas kl 12 –
14 i sal L3 och efter mötet kl 14:30 kommer Balettklubben att ordna ”Erfarna dansare möter de
kommande” i teatern.
6. Verksamhetsåret
Styrelsen blickade tillbaka på året som gått och konstaterade att dagens möte var den sista med
nuvarande styrelseuppsättning. Vi kan vara nöjda med vår insats som bl.a. har innefattat en
enkätundersökning, en picknick under nordiska seminariet och en halloweenfest för hela skolan i
oktober -14. Kläd- och väskförsäljning har bedrivits under skolåret 13-14 och en klädbeställning
pågår fn med beräknad leverans under vecka 47.
En fråga som behöver redas ut är vem som äger fonderna och hur dessa ska redovisas. Monika Falk
kontaktar banken för att få klarhet i frågan.
8. Höstfest
Festen med halloweentema som hölls lördagen den 18/10 blev en succé, speciellt bland
mellanstadieeleverna. Arrangemanget med middag i matsalen och disco och ”bar” i danssalarna
höll hög klass tack vare många föräldrars engagemang med förberedelser samt deltagande under
festen. Festkommittén överväger dock i framtiden att dela upp festtillfällen för mellanstadiet resp
högstadiet/gymnasiet för att anpassa sig bättre till elevernas önskemål. En viss kritik förekom
angående städning vilket orsakades att föräldrarna som ansvarade för städning av köket inte kunde
hantera diskmaskinen. Samtidigt konstaterade de inblandade föräldrarna att något måste göras för
att förbättra hygienen i köket samt elevköket där det är väldigt ofräscht.
10. Nästa möte
Tid för nästa möte bestäms efter årsstämman.
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