PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2018-08-28 på Paradiset, Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Lovisa Öhnell
klass 5
Pernilla Hyll
klass 5
Raimo Niskanen
klass 9
Per Ahlström
klass 7
Josephine Björklund klass 7

Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Deltog ej
Anneli Rosby
Anni Heimann
Marie Mossle
Sarah Andrée
Lena Boberg
Elisabeth Karlström
Lena Grute

Ledamot
Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

klass 8 + Gy
n/a
n/a
n/a
klass 7
n/a
klass 8

1. Formalia
a) Mötets öppnande
Tf ordförande Pernilla Hyll öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Anni
Heimann har lämnat uppdraget som styrelseordförande sedan förra styrelsemötet
då hon har råkat ut för komplikationer i sin graviditet.
b) Val av protokollförare
Som protokollförare utsågs Lovisa.
c) Val av justerare
Som justeringsman utsågs Per.
d) Godkännande av dagordningen
Mötet enades om en dagordning.
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2. Protokoll från föregående möte
a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte den 31 maj gicks igenom.
b) Utgående punkter att utföra från föregående möte den 31 maj.
Togs upp
på möte

Aktivitet

Status

Ansvarig

2018-04-23

Fylla på ytterligare
information i listan över
sommarläger

Inget arbete har gjort på
denna lista. Styrelsen
diskuterade hur listan ska
upprättas, underhållas och
spridas. Tas upp i en
övergripande översyn.

Alla i
styrelsen

2018-05-31

Identifiera ny ansvarig
för skolkläder och
ekonomi

Per och Pernilla ansvarar
för skolkläder. Marie
behåller ekonomi till
årsmötet.

Styrelsen

2018-05-31

Genomför inventering av Genomfört
skolkläder

Ny ansvarig

2018-05-31

Reda ut betalning till SJ

Genomfört

Anni

2018-05-31

Arrangera allmänt möte
för medlemmarna i
Föräldraföreningen

Tas upp vid nästa
styrelsemöte efter årsmötet

Styrelsen

2018-05-31

Förbered förslag på
ändring av stadgarna

Lovisa presenterade
förslag på ändringar

Lovisa

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

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2018-05-31

Arrangera allmänt möte för
medlemmarna i Föräldraföreningen

Efter
årsstämma

Styrelsen

2018-08-28

Ta fram förslag på stadgeändringar
att bifoga till kallelsen till
årsstämman

2018-09-17

Lovisa

2018-08-28

Gör en översyn av hemsidan och
övrig information om föreningen,
inklusive lista över sommarläger

Efter
årsstämman

Per

2018-08-28

Förbered förslag till kallelse för
årsstämman

2018-09-17

Lovisa

2018-08-28

Leta reda på årsstämmoprotokoll

2018-09-17

Pernilla
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3. Skolkläder
Skolan kommer att genomföra ett outreach-program under namnet Attitude för skolor
runt om i Stockholm under hösten. Ett första datum är satt till den 22 september. Till
dess behöver eleverna ha skoloveraller, eller i alla fall jackor. Om vi inte hinner få
dessa får vi ordna med att låna jackor mellan varandra.
Overallen kommer att ha en ny byxa än den tidigare eftersom den har utgått. Det finns
två byxmodeller att välja mellan, och Per och Pernilla har beställt hit båda så att vi får
titta på dem.
Vi måste beställa minst 50 overaller för att få ett guldtryck med glitter på jackorna. Vi
har 5 jackor i små storlekar kvar i lager, vilket kan räcka till 5:or och 6:or. Det är
därför viktigt att komma igång med försäljningen av skolkläder så snart som möjligt.
Styrelsen beslutade att genomföra provning och beställningar den 3-4 september.
Pernilla ber Susanna att skicka ut information till föräldrarna.
Styrelsen beslutade att ge danspåsar till alla 4:or som har börjat på skolan.
4. Information till föräldrar
Möte för mellanstadiet genomfördes igår. Pernilla och Lovisa deltog och information
om Föräldraföreningen delades ut till alla föräldrar via mentorerna.
Möte för högstadiet sker den 11 september. Då deltar Per, Raimo och Josephine och
presenterar föräldraföreningen. Vi vet inte när föräldramöte för gymnasiet sker.
Pernilla ska fråga Susanna.
5. Årsstämma
Stämman ska enligt stadgarna hållas i oktober. Styrelsen beslutade att föreslå 9
oktober för årsstämman. Detta innebär att kallelse och föredragning ska skickas ut
senast 29 september. Pernilla kollar datumet med ej deltagande styrelseledamöter.
Lovisa presenterade förslag på förändringar av stadgarna. Styrelsen diskuterade och
gjorde vissa ändringar enligt Bilaga 1. Beslut tas av styrelsen vid nästa styrelsemöte.
Pernilla ber Mattias Hyll att delta vid nästa styrelsemöte, så att han kan presentera
valberedningens förslag inför årsstämman.
Lovisa tar fram förslag på kallelse till årsstämman. Pernilla fick i uppdrag att leta reda
på årsstämmoprotokoll från förra året.
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6. Övriga frågor
d) Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls måndagen 17/9 2018 kl 18:0019:00 på Segerstas kontor som ligger på Norrlandsgatan 7, 3 tr.
Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..
Pernilla Hyll

…………………………..
Lovisa Öhnell

Justerat av:

…………………………..
Per Ahlström
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