PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2018-02-12 på Paradiset, Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Anni Heimann
klass 9
Marie Mossle
klass 6
Lovisa Öhnell
klass 4
Elisabeth Karlström klass 9
Raimo Niskanen
klass 8
Pernilla Hyll
klass 4
Anneli Rosby
klass 7 + Gy1 + Gy2
Per Ahlström
klass 6

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Deltog ej
Lena Boberg
Lena Grute
Josephine Björklund
Sarah Andrée

Kassör
Suppleant
Suppleant
Ledamot

klass 6
klass 7
klass 6
klass 5

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 Pernilla.
d) Godkännande av dagordningen
Den av Anni utskickade dagordningen godkändes.
2. Protokoll från föregående möte
a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte den 15 januari gicks igenom.

b) Utgående punkter att utföra från föregående möte den 11 december
Togs upp
på möte

Aktivitet

Status

Ansvarig

2018-01-15

Läs igenom
Föräldrahandboken inför
möte med ledningen.

Diskuterades vid mötet
med ledningen

Hela
styrelsen

2018-01-15

Skicka ut information
om anmälan till Nordic
Ballet Seminar

Tas upp i dagens möte

Marie

2017-11-13

Redovisa hur många som Redovisas i dagens möte
har betalat avgiften

Marie

2018-01-15

Överför behörighet på
Handelsbanken till Anni
och Marie

Pernilla

Marie har redan
behörighet

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

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2018-01-15

Överför behörighet på Handelsbanken till Anni

2018-03-08

Pernilla

2018-02-12

Påbörja en lista över sommarläger
som eleverna kan söka

2018-03-08

Anni

2018-02-12

Arrangera en kurs för föräldrarna
om hur elitidrottare ska äta

Fortsatt
diskussion
nästa möte

Alla i
styrelsen

3. Ekonomi
Marie redovisade hur många som inte har betalat avgiften till Föräldraföreningen i
varje klass. Det är ett fåtal i lågstadiet, några fler i mellanstadiet och ganska många i
gymnasiet som inte har betalat. Marie kommer att sammanställa en lista över de som
har missat och så får styrelsens representant i respektive klass påminna dessa.
Medlemskap i föräldraföreningen är inte obligatoriskt, så det ska vara en vänlig
påminnelse.
Ersättning för Halloween-festen ska betalas ut till niorna. Marie kommer att betala ut
dessa 2000 kr så fort hon får ett kontonummer att betala till.
4. Lägesrapport
Föräldrarna i respektive klass berättade om stämningen i respektive årskurs.
6:orna är spända inför ansökningsdagarna, men annars är stämningen god. Föräldrarna
diskuterar hur man kan hjälpa barnen att inte hetsa upp varandra.

På högstadiet är det mycket diskussion bland eleverna kring om man ska söka till
Nordic Ballet Seminar. Veckan krockar med en del andra läger, och det finns också
tveksamhet kring kvaliteten hos lärarna.
På högstadiet är det en hel del skador just nu. Styrelsen diskuterade att det är en svår
balans mellan att acceptera att dans ibland innebär smärta, och att man
uppmärksammar och behandlar skador.
På gymnasiet finns inget att rapportera.
5. Skolkläder
Skolvästarna har delats ut. Det var 30 st. som var beställa och alla utom 3 st har
hämtats ut. Marie kontrollerar att alla betalas.
Det finns 20 st västar kvar, men endast ett fåtal i små storlekar. Eftersom det kommer
nya elever till hösten tror Marie att vi kommer att behöva beställa extra 34:or. Man
måste dock beställa minst 50 st för att få det tidigare priset. Sedan förra beställningen
har priserna höjts, så Marie tror inte att vi kan få samma pris till hösten. Marie
kontrollerar med leverantören vilket pris vi kan få om vi gör en mindre
kompletterande beställning av mindre storlekar.
Marie har återfunnit en kartong med långärmade t-shirts så nu finns det gott om dessa.
Styrelsen bad ledningen om att få garderober för att förvara skolkläderna. Ledningen
vill dock att försäkringsfrågan ska lösas innan garderober installeras, och Pär skulle ta
tag i detta. Föräldraföreningen får ta upp frågan igen senare.
6. Nordic Ballet Seminar 29/7 – 4/8 2018
Föräldraföreningen har fått input från Susanna Bjurström angående uttagningen, och
hennes åsikt är att platserna ska lottas ut bland alla sökande elever. Föräldraföreningen
beslut att göra så.
Eleverna kan söka bidrag från Agda-fonden, och de flesta som söker får detta bidrag.
Deadline för detta är 23 mars. Om man inte får en plats på Nordic Ballet Seminar kan
man använda dessa pengar till ett annat dansläger.
Den formella inbjudan har inte kommit än, så Föräldraföreningen beslutade att
avvakta med att besluta om antagningsförfarandet och med att skicka ut information
tills inbjudan har kommit.
Styrelsen diskuterade även andra sommarläger, och beslutade att Föräldraföreningen
ska sätta ihop en lista över vilka sommarläger som finns. Marie har påbörjat en lista
som vi ska arbeta vidare med.
7. Önskan från Internationella rådet
Internationella rådet är 7 elever som har i uppdrag att verka för internationella
kontakter. De önskar få finansiering till att åka till Helsingfors balletskola över en dag
för att se skolan och även hälsa på en tidigare skolkamrat som nu går i 6:an.
Detta måste dock godkännas av skolan, och styrelsen avvaktar med beslut i frågan.

8. Möte med ledningen
Styrelsen hade möte med Cecilia Selander Moss och Pär Emteryd, och framförde de
punkter som Föräldraföreningen hade beslutat.
Ledningen var positiv till workshops om kost och ätstörningar, men tveksam till att
lägga in kost som ett ämne då detta inte ingår i dansarförordningen. Cecilia höll dock
med om att detta är ett viktigt ämne för blivande dansare.
Föräldraföreningen beslutade att arrangera en kurs om kost för föräldrarna som ska
hållas vid skolstart.
Cecilia är inte positiv till danstävlingar i lägre klasser eftersom hon tycker att det
stressar eleverna och kan leda till överträning. I högre klasser kan det vara motiverat
för vissa elever. Skolan kommer alltså inte att förespråka tävlingar.
Cecilia kommer att ta in en styrketränare för killarna. För tjejerna anser Cecilia att det
ska räcka med den pilates de gör i Dansträningen. Ledningen håller på att se över
möjligheten att tillhandahålla ett utrymme för frivillig styrketräning, men detta var inte
klart. Föräldraföreningen kommer att ta upp denna punkt igen vid nästa möte med
ledningen.
Föräldrahandboken ska läsas igenom av Cecilia och om hon godkänner den kan den
delas ut.
9. Övriga ärenden
a) Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte torsdagen den 8 mars 2018 kl 17:3019:00 på Paradiset.

Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..

…………………………..

Anni Heimann

Lovisa Öhnell

Justerat av:

…………………………..
Pernilla Hyll

