2012-10-01
Styrelsemöte för Bromstenssskolans föräldraförening.
Närvarande: Folke Thuresson (ordf), Niklas Palm, Niko, Rickard Benrhardsson, Anna Forsell, Lotta af
Klercker (vid protokollet)

Bromstensskolans dag (BSD)
Genomfördes 13 september. Lyckat arrangemang med många elever och föräldrar närvarande.
Tankar att utveckla:
Lekar – förslag har framkommit att 3:or ska byta plats med 5:or. Styrelsen ansåg dok att det är en
fördel att det är många stora barn som kan bemanna tävlingarna. För att underlätta ordnandet av
lekar beslutade styrelsen att man ska köpa in fyra aktiviteter som är förutbestämda av vilka klasserna
får sedan använda eller välja egna. Förslag: bowling, chokladhjul, fiskedam, bollar genom hål.
Styrelsen hade också som förslag att man kan hyra en hoppborg till nästa år.
Förtydliganden av instruktioner på hemsidan




påminnelse om att inte glömma att fylla på grillkol
Föräldrar ska ansvara och bemanna kassan då det är ett för stort ansvar att lägga på barn.
Klasserna ska inte kunna anordna egna aktiviteter till klasskassan under BSD då andra klasser
bidrar och inte får behålla pengarna.

Fråga har inkommit till styrelsen beträffande uppträdande och vilka barn som får/inte får delta.
Styrelsen tror att detta kan förbyggas med bättre information till skolan inför nästa år.
Styrelsen beklagar att information skickades ut sent men detta berodde på ny skolledning och sent
godkännande gällande genomförande av BSD. Rektor Per är dock nöjd med arrangemanget och
tycker att alla skötte sig bra.
Styrelsen har som förslag att öronmärka ett särskilt projekt som intäkter från BSD ska gå till. Detta
kan ge större incitament att delta för både barn och föräldrar.
Styrelsen beslutade att köpa tackgåva till Rosalina, Tommy, Iza, Ulrik som ställde upp utanför
arbetstid för genomförande. Lämplig summa 200-300 kr. Ingen alkohol. Niklas och Folke ordnar.

Mötesstrukturen
Styrelsen beslutade att styrelsemöten och föreningsmöten för 2012/2013 ska bokas in i förtid liksom
Bromstensskolansdag, infomöte och årsmöte.
Inför nästa år avser styrelsen att ha tydligare agenda med fasta mötespunkter samt bättre kontakt
med klassombud.
Datum för informationsmöte kring BSD ska spikas redan på våren med påminnelse första skolveckan.

Årsmöte – kallelse och datum
Förslag 23 oktober kl 18.30. Kallelse ska skickas ut senast två veckor innan mötet. Folke skriver
kallelse och skickar på remiss till övriga i gruppen.
Styrelsen beslutade att anordna en aktivitet i samband med årsmötet. Förslagen är rangordnade:
1) Föreläsning av Maria Helander kring föräldraskap och konflikter med sina barn. (Anna)
2) Karin Sharma om interkulturell kommunikation (Lotta).
3) Ken Robinson – TED föreläsning med diskussion efter. (Folke)
Film ordnas för barnen så att detta inte ska vara ett hinder för deltagande. Rikard ansvarar för film
och snacks.
Val av ny styrelse – Niklas och Folke avgår. Mikael Biberfeldt 2C intresserad. Bör vara 5-8 personer i
styrelsen – alla får i uppdrag att höra sig för i brist på valberedning.
Förslag inför 2013:
Ordförande: Anna Forsell
Revisor: Viktoria Bernhardsson
Eventuellt kommer insamling av skridskor ske innan mötet enligt punkt ”Bidrag HT 2012”.

Bokslut
Niklas har lämnat bokslutet till revisorn. Niklas och Folke skriver årsberättelse.
Intäkter:
Medlemsavgifter (hälften av skolans familjer är med), Bromstensskolans dag 2011 och Öppet hus.
Utgifter:
Asientema, julpyssel, avslutningsmiddag fritids, danslektioner, jullunch skolpoliser, handsprit och
pingisbord.
Vi har gjort vinst i år trots många investeringar. Vi har dragit in mycket pengar på öppet hus och BSD.
Vi tycker att det är viktigt att BFF har god likviditet men inte i den storleksordning som finns idag.
Rektorn vill inte vara beroende av BFFs bidrag utan vill klara ekonomin själv. BFF föreslår därför att vi
i större utsträckning ska sponsra lovaktiviteter på fritids.

Hemsida och protokoll
Folke skickar pdf för kontaktblad till Lotta som lägger upp på hemsidan.

Klassombud
Anna skickar mejl till samtliga lärare med önskan om namn och mejl till klassombud.

Bidrag HT 2012
Önskan om bidrag har inkommit för:
Schackbräden till elevens val
Reflexvästar till rastvakter 10 st
Påfyllnad av handsprit

546 kronor
max 4000
max 2000

beviljas
beviljas – Niko återkommer med offert
beviljas

Saltkråkan och Mattisborgen fick nya pingisbord 2011. Gröna tian har önskat att få köpa in en
symaskin istället då de inte får plats med ett pingisbord.
Styrelsen beviljade inköp av symaskin för max 8000 (motsvarande kostnaden för pingisbord) under
förutsättning att det bedöms som mera praktiskt att ha symaskin i fritids än att nyttja syslöjdlokalen
som nu är tillåtet.
Förslag: BFF köper skridskor och hjälmar av föräldrar för att skapa ett skridskobibliotek. Detta kan ske
t ex i samband med årsmötet. BFF skulle även vilja köpa in reservidrottskläder som T-shirt, shorts,
inneskor (skänkta?).
Styrelsen beslutar att bidra med max 10 000 kr för inköp av utrustning om så önskas av skolan.
Anna tar kontakt med Marit.

Övriga frågor
Besiktning av BFF sker efter samråd med rektorn under HT 2012.
BFF avser att anordna en vinterloppis i slutet av november.
BFF vill att Polisen komma och informera om cykelsäkerhet. Frågan brodlägges till nästa möte.

