16 oktober 2013

Årsmöte Bromstensskolans Föräldraförening
1. Mötet öppnas
Anna Forsell öppnade mötet och välkomnade alla föräldrar.
2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
Inbjudan utlystes ca 2 veckor innan mötet och var därmed utlyst i behörig ordning.
Närvarolista enligt bilaga 1.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Anna Forsell. Till sekreterare valdes Sia O’Reilly.
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Henrik Moberg och Niklas Palm.
5. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
Anna Forsell läser verksamhetsberättelse - se bilaga 2.
Michael Biberfeldt läser revisionsberättelse - se bilaga 3.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012-2013.
7. Bestämmande av årsavgift
Föreningen har god ekonomi så styrelsen föreslår ingen höjning av avgift utan vidhåller 100
kr för 2013-2014. Godkänns av mötet.
8. Nyval av styrelseledamöter för 2013-2014

Anna Forsell, Sia O’Reilly, Richard Bernhardsson och Nikos Tzelepis avgår i styrelsen.
Anna Ågeby, Cilla Söderhäll, och Anna Schneltzer valdes till nya styrelseledamöter. Mötet
beslutade att ge styrelsen mandat att godkänna ytterligare någon eller flera nya
styrelseledamöter.
9. Val av revisor
Victoria Bernhardsson valdes till revisor för föreningen.
10. Val av tre ledamöter såsom valberedning
Förslag är Anna Forsell, Sia O’Reilly och Richard Bernhardsson. Godkändes av mötet.
11. Beslut om ändring i stadgar
Förslag på ändringar av stadgarna. Se bilaga 4.


Officiellt namnbyte från ”Bromstensskolans Hem och Skola-förening” till
”Bromstensskolans Föräldraförening”.
 Ändra skrivelsen kring styrelsens uppbyggnad till det som varit gällande praxis samt
att styrelsen skall innehålla 5-9 ledamöter och att skolan har en adjungerad ledamot.
 Skriva in tillägg att föreningen också kan medverka till att sätta guldkant på barnens
skolgång genom att bidra ekonomiskt till sådan verksamhet och aktiviteter som
skolan inte kan eller har resurser till.
 Ett klassombud för varje klass skall finnas tillgänglig för kontakt med styrelsen.
Någon suppleant för klassombudet behövs ej.
 Tillägg av att ett av styrelsens uppdrag är Bromstensskolans dag,
Innan dessa beslutade förändringar av stadgarna träder i kraft krävs att beslutet konfirmeras
vid nästakommande medlemsmöte.
12. Övriga frågor
Styrelsen fick i uppdrag att se över rutinerna för medlemsavgiften; önskan om tydligöra
inbetalningen till BFF samt att kontrollen av medlemsavgiften, tex via medlemsregister, stärks
i syfte att familjer inte ska betala samma avgift flera gånger under samma läsår. Finns även
önskan om att någon slags påminnelse skickas ut till alla familjer. Vidare kom förslag om att
använda sig av plusgiro blankett i samband med terminsstart samt påminnelse på hemsidan,
kanske även ett uppdrag för klassombuden?
Trafiksituationen kring skolan; uppkommer fråga om och i så fall när det är aktuellt med
märkning av gatan vid Saltkråkan. Det är max-gräns 30 i området men det finns ingen
skyltning om att det finns skola och lekande barn. Mötet föreslår att detta kollas upp och vill
vidarebefordra detta till skolledning och trafikkontoret.
Bromstenskolans dag; finns funderingar hur dagen utvärderas? Finns någon typ av
uppföljning? Det skulle t.ex. kunna vara i form av att klassombuden gör utskick i respektive

klass så att föräldrar får möjlighet att ge förslag på förbättringar eller ändringar till
nästkommande år.
Förslag om att se över möjligheten till företagsdonationer som en del av att samla in pengar
till föreningen.
Önskemål om att få information på mail från föräldraföreningen utöver kontaktbladet.
Synligheten av BFF; förslag om markandsföring av BFF på Bromstensskolans Dag, att
synliggöra sig där föräldrar är.
Finns egen föreningslogotyp?

14. Mötet avslutas
Anna Forsell förklarar mötet avslutat.

Anna Forsell, Ordförande

Sia O’Reilly, Sekreterare

Niklas Palm, justerare

Henrik Moberg, justerare

Bilaga 1
Närvarolista 16 oktober 2013
Namn

e-mail

Cilla Söderhäll

cilla.soderhall@gmail.com

Niklas Palm

palm.niklas@telia.com

Maria Hurtig

maria.hurtig@live.se

Anette Eklöf

anette.eklof@seb.se

Mattias Pettersson

mattias.hem@gmail.com

Janicke Finnberg

janicke.skenarbrink.finnberg@cgi.com

Johanna Zetterberg

jofrze@hotmail.com

Goran Dimitrijevic´

suzanadimitrijevic´@hotmail.com

Uno Hendrixon

uno@pap.se

Mikael Forsman

mforsman@invacare.com

Henrik Moberg

moberghenrik@hotmail.com

Agneta Sunden

frokenfindus@hotmail.com

Fredrik Clementz

fc@reflect.se

Åsa Wallhagen

asa.wallhagen@yahoo.se

Medhanie Amanuel

amedhanie@hotmail.com

Veronica Kjellgren

veronica.kjellgren@yahoo.se

Plamen Balkandjiev

plamenbalk@gmail.com

Diari Rauf

asotara@hotmail.com

Bilaga 2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Bromstens föräldraförening
Läsåret: 2012/2013

Styrelsen för Bromstensskolans föräldraförening får härmed avge verksamhetsberättelse för
läsåret 2012/2013.

STYRELSEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sex styrelsemöten.
Styrelsen har under året bestått av följande ordinarie ledamöter:
 Rickard Bernhardsson, klassombudsamordnare
 Michael Biberfeld, ledamot
 Anna Forsell, ordförande
 Stefan Hervén, hemsidesansvarig (invald i januari 2013)
 Sia O´Reilly, sekreterare
 Niko Tzelepis, kassör
Styrelsen har inte haft några suppleanter.
Adjungerad ledamot har varit skolans rektor Per Hansson, som har närvarat vid varje
styrelsesammanträde.
Viktoria Bernhardsson har ansvarat för revisionen av föreningens räkenskaper och
verksamhet.

ARRANGEMANG
Under det gångna verksamhetsåret har föräldraföreningen stått för följande arrangemang.

Skidbytardag
Den 28/11 2012 startades en ny tradition då det anordnades en Skidbytardag där föreningen
höll i försäljningen av vintersportutrustning från familjer med barn på skolan. I stort sett all
utrustning som lämnats in såldes. De skridskor som blev över, köpte föreningen in och
skänkte till skolan för utlåning till elever.
Möte med Trafikkontoret
En representant för styrelsen har deltagit i möte med skolan och gatukontoret för att
diskutera en lösning på trafiksituation vid korsningen Carl Barks väg, Bock-fjällsvägen
samt Duvbovägen. Staden har avsatt pengar för att öka säkerheten där och kommer
inom en snar framtid påbörja ombyggnationen.
Workshop kring föräldraskap
Den 13/2 2013 anordnade föräldraföreningen en föreläsning/workshop kring föräldraskap.
Personal från kommunens Föräldrarådgivning höll i samlingen och delade med sig av sin
erfarenhet samt forskning i ämnet. Fokus var att sätta sig in i barnets perspektiv: vad mitt barn
behöver av mig, som förälder för att känna sig sett, lyssnat till och älskat. Efter detta fanns
möjlighet att fortsätta i mindre grupper enligt manualen för dessa grupper.
Klassombudsträff
Den 7/5 anordnades en Klassombudsträff. Temat på mötet var att diskutera
föräldraföreningens roll på skolan. Styrelsen beskrev de insatser som gjorts under året och vi
pratade kring vad medlemmarna önskar att föreningen ska ha i framtiden.
Då skolledningen någon vecka innan informerat om en omorganisation av skolan gavs rektorn
tid på mötet för att ge information kring detta och besvara frågor kring detta för de som kunde
närvara.
Bromstensskolans dag
Föräldraföreningen ansvarade för genomförandet av Bromstensskolans dag den 17 september
2013 med mat och dryck, lekar och uppträdanden. Såväl föräldrar, barn och skolpersonal
deltog i arrangemanget. Nytt för i år vara att även personal från polisen, nattvandrarna i
Bromsten samt fritidsgården erbjöds plats att lämna information.

STÖD TILL SKOLAN
Föräldraföreningen har under året bidragit ekonomiskt till sådan verksamhet och aktiviteter
som skolan inte kan eller har resurser att stödja.






Material till Julpyssel
Julavslutning trafikpoliserna
Utlåningsskridskor till skolan
Rastvaktsvästar
Erbjudit att köpa in kameror från medlemmar och skänka till skolan






5 000 kr till elevrådet på skolan, för att de ska erhålla en egen budget
bidrag till uteleksaker till fritidshemmen.
ny högtalaranläggning till skolan att användas vid skolavslutningar och skolstart
införskaffat handsprit till dispenser till matsalen i syfte att hålla barnen friskare.

ÖVRIGT
Omorganisationen på skolan
Vi har i styrelsesammanträden, där rektorn närvarat, tagit upp de frågor som kommit oss till
del gällande den omorganisation som gjorts inför läsåret 2013/14. Omorganisationen har i
dels gällt en samordning av fritidsverksamheten och skolarbetet för lågstadiet samt hela
verksamheten för förskoleklasserna. Rektorn har svarat på dessa frågor och sedan lagt ut
svaren på skolans hemsida så att alla föräldrar ska ha möjlighet att ta del av denna
information.
Trafiksituationen
Påmint i varje veckobrev samt i möten med medlemmar om vikten att skapa en trygg
trafiksituation för barnen. Detta genom att de som lämnar barnen med bil lämnar dem
vid andra platser än vid brevlådorna i korsningen Carl Barks väg, Bock-fjällsvägen
samt Duvbovägen.
Nattvandrarna
Informerat på hemsida och i olika möten med medlemmar om att det påbörjats ett arbete med
nattvandring i Bromsten.
Toalettsanering
Toaletterna utanför matsalen har varit ett hett ämne under en längre tid. Städningen har varit
otillräcklig och lukten har gjort det svårt för barnen att utnyttja dem. Vi har fått rapport om att
skolan arbetar på detta. Ett steg är taget då vår styrelseledamot Nico och rektor Per
tillsammans har gjort en första sanering.
Översyn av föreningens arbete
Vi har under det år som gått arbetat för att skapa en tydligare struktur i styrelsearbetet. Skapat
en fast dagordning för varje möte. Där vi början av sammanträdet lagt in tid då ordinarie
ledamöter sammanställer och bereder de frågor som kommit upp från medlemmar. Efter det
deltar rektorn och vi har diskuterat dessa frågor.
Öka flödet mellan styrelsen och dess medlemmar
Vi har haft som målsättning att öka informationsflödet mellan styrelsen och medlemmarna:
Ny uppdaterad hemsida
Inträtt i Facebook

Medlemssammankomster mellan varje styrelsemöte då vi öppnat upp för frågor till
styrelsen.
Ett förändrat medlemsbladet för att medlemmar ska få information om det arbetet som
gjorts under året

INFORMATION
Hemsidan: www.ffbromsten.se
Under året har ett stort arbete lagts ner från hemsidesansvarig på att skapa en ökad
tillgänglighet för medlemmarna. Hemsidan har fått en helt ny utformning. Den har förenklats
och gjorts mer överskådlig och lättnavigerad. Sidan uppdateras också mer regelbundet sedan
omdaningen.
Kontaktblad samt protokoll från styrelsemöten finns tillgängliga på hemsidan
Kontaktbladet: ”för föräldrar”
Kontaktbladet har fått en ny utformning med fasta tydliga rubriker som ska göra att den som
läser snabbt ska kunna ta in vad som skett i föreningen.
Klassombud
I varje klass valdes i början av hösten 1-2 klassombud. Dessa föräldrar ansvarar för att
informera men också föra fram åsikter å klassens vägnar.
Mail: info@ffbromsten.se
Föräldraföreningen nås också via e-post till info@ffbromsten.se.
Facebook:facebook.se/ffbromsten
För att öka tillgängligheten och även bredda informationsflödet har föräldraföreningen tagit
plats på Facebook. Här finns möjlighet att hålla sig ajour med evenemang i föreningens regi
samt även det som föreningen stöttar på olika sätt.
Naturligtvis är det även en möjlighet till en dialog med medlemmarna.

TACK
Föreningens styrelse tackar för det arbete som medlemmar, klassombud och föräldrar lagt ner
under verksamhetsåret och vill också tacka skolans personal och skolledningen för ett gott
samarbete.
För Bromstensskolans Föräldraförening
Bromsten den 20 september 2013

Rickard Bernhardsson

Michael Biberfeld

Anna Forsell

Stefan Hervén

Sia O´Reilly

Niko Tzelepis

