PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2017-12-11 på Paradiset, Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Anni Heimann - styrelseordförande
Lovisa Öhnell
Raimo Niskanen
Josephine Björklund – suppleant
Elisabeth Karlström
Sarah Andrée
Lena Grute
Pernilla Hyll
Anneli Rosby
Marie Mossle – sekreterare (efter mötet)
Deltog ej
Lena Boberg - kassör
Per Ahlström - suppleant
1. Formalia

a) Mötets öppnande
Styrelseordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
b) Val av protokollförare
Som protokollförare utsågs Lovisa.

c) Val av justerare
Som justeringsman utsågs Elisabeth.

d) Godkännande av dagordningen
Den av Anni utskickade dagordningen godkändes.

2. Protokoll från föregående möte

a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte gicks igenom.

b) Utgående punkter att utföra från föregående möte
Togs upp
på möte

2017-11-13
2017-11-13
2017-11-13
2017-11-13

2017-11-13
2017-11-13
2017-11-13
2017-11-13

2017-11-13

Aktivitet

Status

Ansvarig

Kontakta banken för
förslag om säkra
placeringar

Ta kontakt med Lena
Boberg för att diskutera
kassörsrollen

Anni har sökt kontakt
utan framgång
Ej gjort

Lovisa

Redovisa hur många som
har betalat avgiften

Ej gjort

Marie

Boka ett möte med
skolledningen för att delge
feedback från
Föräldraföreningen

Pär kommer att
återkomma med tid i
januari

Anni

Ta upp det befarade
kränkningsärendet med
skolledningen

Anni/
Josephine

Ta kontakt med Pär
Emteryd om
Föräldrahandboken

Pär har återkopplat att
Föräldraföreningen inte
ska hantera denna typ av
ärenden
Pär är vidtalad

Anni

Kontrollera om det finns
västar i barnstorlek

Fanns ej

Marie

Niorna avstod, och klass
8 har tagit över
föreställningen 12 dec.

Anni

Kontrollera texten om fika
vid julföreställningar

Gjort

Marie

Informera
klassrepresentanterna om
fördelningen av
fikakoncessionen vid
julföreställningarna

Anni

c) Utgående punkter att utföra från detta möte
Togs upp
på möte

2017-11-13
2017-11-13
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-11
2017-12-11
2017-11-13

Aktivitet

Uppföljning

Kontakta banken för förslag om
säkra placeringar

2018-01-15

Ta fram förslag på extern partner i
det förebyggande arbetet mot
ätstörningar

Ansvarig

Lovisa

Förtydliga arbetsuppgifter som ingår 2018-01-15
i rollen som kassör

Anni

2018-01-15

Hela
styrelsen

Ta fram förslag på
diskussionspunkter vid möte med
skolledningen

2018-01-15

Anni

Skicka Föräldrahandboken till
styrelsen

2018-01-15

Marie

Informera klass 6, 7 och 8 om
tidpunkten för Nordic Ballet
Seminar

2018-01-15

Redovisa hur många som har betalat
avgiften

2018-02-12

Föräldrar i
respektive
klass
Marie

3. Anmälda ärenden

a) Ekonomi
Styrelsen diskuterade kassörsrollen. Anni har sökt Lena utan framgång och har
därför inte kunnat reda ut vilka arbetsuppgifter hon vill fortsätta att ha ansvar för.

Styrelsen sonderade i styrelsen om den var någon annan som kan ta på sig rollen.
Ingen kände att de hade den kompetens som behövs för att ta hela rollen, men
kanske kan arbetsuppgifterna fördelas mellan ledamöterna. Marie Mossle tar idag
en del av ansvaret, men har många andra uppgifter på sig redan och styrelsen
tyckte inte att mer skulle läggas på henne.
Ett annat alternativ är att gå ut bland övriga föräldrar och se om det är någon som
kan ta denna roll. Då måste en extra årsstämma hållas för att välja in personen i
styrelsen.

Styrelsen beslutade att som ett första steg reda ut vilka arbetsuppgifterna är. Anni
åtog sig att göra detta med hjälp av Lena och Marie.

b) Protokoll
Styrelsen beslutade att lägga upp sammanfattande protokoll på hemsidan, så att
alla föräldrar kan ta del av dem.
c) Lägesrapport
Föräldrarna i respektive klass berättade om stämningen i respektive årskurs.

Styrelsen diskuterade de tidigare varningssignalerna om ätstörningar och det
verkar vara under kontroll nu. Styrelsen diskuterade olika sätt att förhindra att
problem uppkommer igen, och styrelsemedlemmarna fick i uppgift att
återkomma med förslag på extern hjälp i det förebyggande arbetet.

d) Möte med skolledningen
Pär har tillfrågats och kommer att återkomma med en tid för möte med
föräldraföreningen i januari.

Pär har även återkopplat att Föräldraföreningen inte ska driva den typ av frågor
som berör individuella elever, som det befarade kränkningsärendet.
Anni förbereder ett förslag på diskussionspunkter att ta upp vid mötet med
skolledningen till nästa styrelsemöte.

e) Information till föräldrar i samband med tävlingar
Föräldrarna i klass 8 och 9 upplever att information runt antagningen till Stora
Daldansen var bristfällig. Även informationen till föräldrarna efter antagning
saknas. Då barnen själva inte delar med sig av all information blir det svårt att
stötta barnen om föräldrarna inte får direkt information.

Skolledningen har informellt kommunicerat att de inte anser att tävlingar är
viktiga för barn före puberteten. Ansvaret för att förbereda för tävlingar måste
tydliggöras, så att barn och föräldrar vet om det ligger på skolan, eller om det är
utanför skolan.

Den nya konstnärliga ledaren tillträder efter jul, och hon kan ha en annan syn på
detta. Föräldraföreningen ska ta upp frågan med skolledningen för att få ett
besked om detta.

f) Föräldrahandboken
Föräldrahandboken finns hos Pär för godkännande. Den ska också skickas ut till
ledamöterna.
g) Arbetsfördelning i styrelsen
I Föräldraföreningens förråd finns utrustningen för att arrangera fika. Förrådet
skulle behöva städas och utrustningen kontrolleras inför föreställningarna. SA
åtog sig att göra en inventering efter den sista julföreställningen då klass 5 har
fikaförsäljning.

h) Nordic Ballet Seminar 2018
Nordic Ballet Seminar kommer att hållas i Oslo den 30 juli – 11 aug 2018. Då
detta ligger mitt i semestertider bör föräldrarna informeras om detta så fort som
möjligt. Inbjudan gäller de som går i nuvarande klasser 6, 7 och 8. Respektive
föräldrar informerar sina klasser.

Föräldraföreningens önskar också att anmälningsförfarandet styrs upp så att det
blir en lottning, samt att denna görs så tidigt som möjligt så att familjerna kan
planera sin semester. Frågan bör tas upp vid mötet med skolledningen.

4. Nästa möte

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöte den 15 januari 2018 kl 17:30-19:00 på
Paradiset.

Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..

…………………………..

Anni Heimann

Justerat av:

…………………………..
Elisabeth Karlström

Lovisa Öhnell

