PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Kungliga Svenska
Balettskolans Föräldraföreningen,
den 2019-01-14 på Norrlandsgatan 7, Stockholm

Deltagande styrelseledamöter
Pernilla Hyll
klass 5
Lovisa Öhnell
klass 5
Lena Grute
klass 8
Raimo Niskanen
klass 9
Tobias Eltell
klass 8
Anneli Rosby
klass 8 + Gy

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Deltog ej
Josephine Björklund
Niklas Bolin Djanaieff
Per Ahlström

klass 7
klass 4
klass 7

Suppleant
Ledamot
Ledamot

Adjungerad
Pär Wallmark

klass 4

1. Formalia
a) Mötets öppnande
Ordförande Pernilla Hyll 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
Mötet enades om en dagordning.
2. Protokoll från föregående möte
a) Föregående mötes protokoll
Protokoll från föregående möte den 4 dec gicks igenom.
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b) Utgående punkter att utföra från föregående möte den 23 oktober.
Togs upp
på möte

Aktivitet

Status

Ansvarig

2018-05-31

Arrangera allmänt möte
för medlemmarna i
Föräldraföreningen

Möte planeras i mars.
Pernilla återkommer
angående föreläsare i
mental hälsa.

Styrelsen

2018-08-28

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

Tas upp i dagens möte.

Per

2018-02-11

Fatta beslut om hur vi
ska göra med
föräldrahandboken

Vi ger inte ut denna som
en bok, utan
informationen läggs
istället in i hemsidan.

Pernilla

2018-12-04

Eventuellt hålla extra
stämma för att välja in
Per Wallmark i styrelsen

Extrastämma ska hållas.

Lovisa

2018-12-04

Skicka in nya stadgarna
samt styrelsens
sammansättning till
banken

Pernilla har nu fått
underskrivet
stämmoprotokoll och kan
skicka in detta.

Pernilla

2018-12-04

Skicka in senaste balansoch resultaträkning,
gällande stadgar och
verksamhetsberättelse till
Skatteverket

Inskickat förutom balansoch resultaträkning
2016/2017. Pernilla
eftersöker den hos Linda.

Pernilla

2018-12-04

Kolla om FF behöver
registrera oss på
Bolagsverket

Kvarstår till nästa möte.

Niklas

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

2019-02-18

Styrelsen

2018-12-04

Kolla om FF behöver registrera oss
på Bolagsverket

2019-02-18

Niklas
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Togs upp
på möte

Aktivitet

Uppföljning

Ansvarig

2018-12-04

Skicka in nya stadgarna samt
styrelsens sammansättning till
banken

2019-02-18

Pernilla

2018-12-04

Skicka in senaste balans- och
2019-02-18
resultaträkning, gällande stadgar och
verksamhetsberättelse till
Skatteverket

Pernilla

2019-01-14

Utveckla skelett för ny hemsida

2019-02-18

Raimo, Pär
och Tobias

2019-01-14

Håll extrastämma i samband med
nästa styrelsemöte

2019-02-18

Lovisa

3. Allmänt möte för medlemmarna i föreningen
Styrelsen diskuterade olika idéer för ett stormöte. Dragplåstret skulle kunna vara en
föreläsning om mental hälsa av en person som Anna Taube rekommenderade. I
samband med det kan man även ta upp andra ämnen. PH föreslog information om vad
föräldraföreningen gör. LÖ föreslog att man skulle kunna ta upp frågan om
marknadsföring av utbildningen.
4. Fikaförsäljning
Styrelsen gick igenom och fastställde schema enligt nedan.
Evenemang

Datum

Klass

Öppet hus

1 december

Gy 3

Julpresentation
Färdighetsprov Gy modern

14 december
17 december
31 januari-4 februari

Åk 6
Åk 9
Gy1 + Gy 2

Färdighetsprov Gy klassisk

14 februari-18 februari

Gy 1 + Gy 2

Färdighetsprov till åk 4, 5, 6

8-12 april

Åk 4

Färdighetsprov till åk 7, 8, 9

16-20 maj

Åk 7

Vårföreställningar
Grundskolan

5 april
6 april (2 förest.)
24 maj
25 maj (2 förest.)

Åk 8
Åk 5
Åk 7
Gy 1 + Gy 2

Vårföreställningar Gymnasiet
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5. Hemsidan
Styrelsen gick igenom hemsidan. Den är idag skriven i wordpress och ligger hostad
hos Internet.se. Formatet är mycket begränsat.
Styrelsen beslöt att utveckla en ny hemsida och delegerade detta arbete till en
arbetsgrupp bestående av Pär Wallmark, Raimo Niskanen och Tobias Eltell.
Sidan ska också döpas om till något som mer kopplar till Föräldraföreningen vid KSB.
Styrelsen beslutade att köpa domänen KSBFF.se. Ny site ska lanseras till hösten 2019.
Följande innehåll ska finnas med på hemsidan:


Föreningen
o Styrelseprotokoll och stämmoprotokoll
o Text ur informationsbrevet
o Styrelsens sammansättning
o Föreningens stadgar
o Kontaktuppgifter



Fikaförsäljning
o Listan över datum
o Praktisk information, vad finns och vad måste köpas
o Vem man ska ringa om något saknas



Skolkläder – egen flik med bilder, prislista och kontaktuppgifter



Stipendiefonden – vilka som har fått stipendier



Länkar – lägg till en kategori för läger



Ur föräldrahandboken
o Att vara Dansare
o Kost och hälsa
o Uttagningar och konkurrens



Nyheter: Aktuell information som vi tar upp som punkt i varje styrelsemöte

6. Övriga frågor
a) Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte hålls måndagen 18 februari 2019
kl 18:00-19:30 på Segerstas kontor som ligger på Norrlandsgatan 7, 3 tr.
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Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..
Pernilla Hyll

…………………………..
Lovisa Öhnell

Justerat av:

…………………………..
Lena Grute
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