
 

Board möte 150923 

Närvarande Board: 

Susanna ”Suss” Georen , Ann Ståhle, Ann-Cecilia Karlsson, Åsa Bollö, Cecilia Colleen Gabrielsson,  

Helena Westman och Jean Eriksson     

Närvarande från skolan: Skolan var ombedd att inte närvara vid detta möte. 

Inför årsmötet 13/10: 

- Vad innebär det att sitta i styrelsen? 

Hur många möten har vi per termin, gör en spec av vad som gjordes förra året. 

- Vi behöver fasa in en ny kassör. 

Gör en uppskattning (Linda Wade) om hur mycket tid kassör-jobbet tar. 

- Kallelse till årsmötet har gått ut i veckan som varit och kallelsen läggs även ut på schoolsoft. 

- Ann-Cecilia köper in lite dricka och frukt till kvällen. 

- Helena sköter röstlängden under kvällen. 

- Ändringar i stadgarna 

o Ändringar måste skickas ut 1 senast en vecka innan årsmötet (5/10). Beslut måste tas 

på ett till möte efter en månad.           

o Önskemål om ändringar – ta bort valberedningen och ändra till att det är önskvärt 

med två styrelseledamöter från varje årskurs istället för att det som idag är ett 

måste. 

BESLUT: Det är så små ändringar i stadgarna som skall göras att styrelsen beslutar att skjuta på 

eventuella förändringar till nästa år (2016/2017).          

Under årsmötet: 

- Revisor röstas igenom på årsmötet. Om det inte finns någon på mötet som vill ha positionen 

önskar styrelsen själva få utnämna en revisor i efterhand. 

- Ordförande, vice ordförande och kassör är intresserade av att sitta kvar under ett år till.           

 

9-ornas bal: 

- Fråga finns från skolan om PTA vill ta över niornas bal. 

BESLUT: Styrelsen röstar för att skolan fortsätter att hålla i balen. PTA stöder med 35 000kr samt 

hjälper till vid behov.         

 

Utdelning av pengar till klasserna: 

- Pengar från Autumn fair kan sökas av klassföräldrar, PTA-representanter eller mentorer. 



I första hand sökes pengarna av klassföräldrar men även mentorer kan söka men då i samråd 

med föräldrarna. 

 I ansökan skall det tydligt framgå vad pengarna skall gå till. Viktigt att det är något  

 roligt för hela klassen.       

BESLUT: Styrelsen beslutar om att 2000kr skall kunna sökas av årskurs 4-8. Detta för att Autumn fair 

var framgångsrikare i år än förra året. Det ger en total summa av 50 000kr. Årskurs 9 kan ej söka då 

PTA stöder 9-ornas bal.                

 

Ekonomi: 

- Problemet som vi hade förra året med att betala ut pengar till skolan hoppas vi inte uppstår i 

år. Fakturor som PTA skall betala skall vara tydliga och gå direkt till PTA. Vi är ”skyldiga” 

skolan ca 55 000kr från året 2014/2015. 

 

- Linda Wade ombeds göra ett budgetförslag inför årsmötet.          

 

- Autumn fair: Intäkterna blev 107154kr, kostnaderna var 27095kr och vinsten blev 80056kr. 

 

Autumn fair: 

- Då tiden inte räckte till för att prata om Autumn fair så får vi ta det vid senare tillfälle. 

Önskemål och eventuella tankar från detta år kan mailas till Ann för dokumentation inför 

nästa års planering. 

Tälten förnyas sakta men säkert. Fyra nya tält (lättuppfällda från Bauhaus 799kr) är 

inköpta i år och fyra köptes in förra året. Totalt finns det ca 23 tält som är kompletta 

kvar i källaren. Övriga är kastade på tippen. 

 

Det blev mycket saker kvar så som priser, böcker mm. Dessa finns förvarade i ”vårt” 

förråd i källaren. En inventering och utrensning skulle behövas göras. 

 

Trafikplaneringen:  

- Ann fortätter att jaga trafikplaneringen för att få till en flytt av busskuren så att cykelbanan 

går bakom kuren istället. Detta för att inte barnen skall riskera att bli påkörda när de kliver av 

bussen nedanför skolan. 

- Även bom vid övergången från skogen begärs. Ann skall tala med Petra Knutsson (ansvarar 

för den fysiska miljön) på trakfikplaneringen på måndag 28/10. 

 

Kommunikation: 

- Helena och Cecilia sätter samman en arbetsgrupp för att göra ett förslag till 

kommunikationsplan för PTA. 

 

Höstens möten (preliminärt): 

PTA repsmöten: 3/11 samt 3/12 

PTA Boardmöten: 19/10 samt 17/11. 

 

Frågor som tas vidare till skolans ledning: 



- Klagomål har inkommit om att classday i början av terminen var dåligt planerade. Önskemål 

om att ledningen sätter riktlinjer så att samtliga klasser får samma roliga start på terminen 

som det var tänkt. 

 

Protokollförare: 

Ann Ståhle 

 


