Styrelseprotokoll Föräldraförening (FF) vid Kungliga Svenska Balettskolan (KSB) i Stockholm
Datum: 20141201
Plats: KSB
Närvarande: Pernilla Hyll, Anneli Rosby, Linda Hildebrand, Annika Öhrn, Raimo Niskanen, Anna van
Bunningen
1. Mötets öppnande
2. Val av ortförande för mötet


Raimo Niskanen valdes till ordförande

3. Val av protokollförare samt justerare


Anna van Bunningen valdes till protokollförare och Anneli Rosby till justerare.

4. Fastställande av dagordning


Dagordning fastställdes

5. Godkännande av föregående protokoll


Föregående protokoll godkändes

6. Frågor som styrelsen ska jobba med under verksamhetsåret, fördelning av ansvarsområden:
klädförsäljning, förråd, skolmat, kök och elev-kök, filmförsäljning, etc


Förråd - FF ser gärna att FF får dela vaktmästarnas rum på plan 7. Linda Hildebrand har frågat
ledningen om detta. Vi inväntar svar och tillsvidare fortsätter vi använda rummet.



Klädförsäljning – FF beslutar att lägga ut information kring klädförsäljning och
beställningsformulär på hemsidan. Linda Hildebrand och Annika Öhrn har ansvar för
klädförsäljningen. Raimo Niskanen hjälper till att lägga ut information på hemsidan.



Skolmat & kök/elevkök – FF beslutar att göra en utvärdering av skolmat och kök. Anneli
Rosby frågar om Elin Dahlkvist och Lena Grute kan leda utvärderingen. Annika Öhrn
undersöker om elevköket kan vara en fråga för elevrådet.



Mellanmål – Barnen hinner inte riktigt äta mellis på fm. Anna van Bunningen och Anneli
Rosby diskuterar med sjuksyster för att få till stånd bättre lösning på mellanmålen för att
säkerställa att barnen får in sig sina mellanmål.



Filmförsäljning – FF föreslår till ledningen att kontakta RedMan för att filma och ordna
försäljning av filmer från dansföreställningar. Pernilla Hyll lyfter frågan med Susanna
Bjurström.



Föräldraföreningens namn – FF föreslår att ändra namn på föräldraföreningen vid nästa
årsmöte. Nytt förslag på namn är ”Kungliga Svenska Balettskolans Föräldraförening”.

7. Policy för café och lotteriverksamhet


Annika Öhrn och Pernilla Hyll tar fram förslag på policy till nästa FF möte.

8. Val av sekreterare och ordförande


Pernilla Hyll valdes till ordförande. Anna van Bunningen valdes till sekreterare.



Övriga roller
o Mat – Elin Dahlkvist
o Hemsida – Raimo Niskanen
o Suppleant – Elisabeth Blomberg Karlström
o Sekreterare – Anna van Bunningen
o Ordförande – Pernilla Hyll
o Kläder – Linda Hildebrand & Annika Öhrn
o Festkommittee – Elin Dahlkvist, Annika Öhrn, Anneli Rosby, Pernilla Hyll

9. Övriga frågor


Fråga angående uttagning till Operan

10. Nästa möte

Vid protokollet

Justerare

Anna van Bunningen

Anneli Rosby

