PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2018-04-23 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
Anneli Rosby
klass 7 + Gy1 + Gy2

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Deltog ej
Sarah Andrée
Pernilla Hyll
Lena Boberg
Lena Grute
Josephine Björklund
Per Ahlström

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

klass 5
klass 4
klass 6
klass 7
klass 6
klass 6

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 Anneli.
d) Godkännande av dagordningen
Den av Anni utskickade dagordningen godkändes.
2. Protokoll från föregående möte
a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte den 19 mars gicks igenom.

b) Utgående punkter att utföra från föregående möte den 19 mars
Togs upp
på möte

Aktivitet

Status

Ansvarig

2018-01-15

Överför behörighet på
Handelsbanken till Anni

Ej genomförst

Pernilla

2018-02-12

Påbörja en lista över
sommarläger som
eleverna kan söka

Marie har påbörjat lista
som finns på facebook.
Övriga styrelseledamöter
ska fylla på.

Anni

2018-02-12

Arrangera en kurs för
föräldrarna om hur
elitidrottare ska äta

Klart. Genomförs 2 maj.

Alla i
styrelsen

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

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2018-04-23

Fylla på ytterligare information i
listan över sommarläger

2018-05-31

Alla i
styrelsen

2018-04-23

Arrangera möte för de föräldrar som
ska åka med på Nordic Ballet
Seminar

2018-05-31

Marie

2018-04-23

Förbereda inför mötet i maj med
skolledningen genom att samla in
feedback från föräldrar

2018-05-31

Anni

3. Ekonomi
Styrelsen beslutade att kostföreläsningen för föräldrar ska bekostas av
Föräldraföreningen med 5000 kr.
4. Nordic Ballet Seminar 29/7 – 4/8 2018
Marie har skickat in anmälningslistor och alla som är anmälda har betalat sin
anmälningsavgift. Det är i dagsläget 28 barn som åker, och det finns alltså 2 lediga
platser. Det vore bra om dessa fylls.
Fem föräldrar kommer att följa med, en från blivande 9:an, en från blivande 8:an och
tre från blivande 7:an. Ett möte ska hållas för föräldrarna för att förbereda inför resan.
5. Kostföreläsning den 2 maj
Styrelsen är väldigt glada över att en kostföreläsning har kommit till stånd så snabbt.
Anni önskar att så många som möjligt ur styrelsen ska delta på föreläsningen.
.

6. Övriga ärenden
a) Möte med skolledningen
Enligt överenskommelse med Per Emteryd ska nästa möte med skolledningen
hållas i maj. Datum är dock inte bestämt. Styrelsen diskuterade punkter som ska
tas upp på mötet och kom fram till följande:


Uppföljning av kostföreläsningen



Feedback från föräldrar hur de upplevde uttagningsprocessen



Skolans policy kring tävlingar



Förråd för skolkläder



Möjlighet till styrketräning



Marknadsföring av skolan inför antagningar, framförallt till killar

b) Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte torsdagen den 31 maj 2018 kl 17:3019:00 på Paradiset.

Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..

…………………………..

Anni Heimann

Lovisa Öhnell

Justerat av:

…………………………..
Anneli Rosby

