Protokoll Styrelsemöte i Bromstens föräldraförening
Datum: 15 januari 2013 kl 19-21
Plats: Skolans personalrum
Närvarande: Anna Forsell, Michael Biberfeld, Stefan Hervén, Nikos Tzelepis, Sia
O’Reilly, Rektor Per Hansson ( del av mötet ).

1) Dagordning godkänns
2) Diskussion kring frågor till Rektor Per Hansson:
A) Sanering av toaletterna vid matsalen har sanerats två gånger med bra
resultat. Dålig lukt har minskat. En tanke finns att vaktmästaren skall
kunna sköta dessa saneringar med jämna mellanrum efter instruktion.
Om detta inte fungerar tillräckligt kommer skolan via rektor Per Hansson
göra ett större ingrepp. Även kritik angående gymnastiksalens
duschutrymmen framförs.
B) Rektorn har inbjudit föräldraföreningen till möte med gatukontoret den
18/1-2013. Från Föräldraföreningen närvarar Nikos. Frågor som tas upp
är trafiksituationen kring skolan inklusive samtal om skolpolisens framtid.
C) En fråga som diskuteras är hur föräldraföreningen kan bistå skolan och
sätta ”guldkant” för barnen, t.ex. i form av nya saker till de olika
fritidsgårdarna. Rektorn har en vision av en skola som jobbar med
återbruk, t.ex. gamla möbler som kan restaureras, gammal teknik som
kan återanvändas i skolmiljön osv, vi beslutar att avvakta i frågan kring
återbruk i skolmiljön och vad vi kan bidra med tills Rektorn fått en klarare
bild av hur det skulle fungera.
D) Förslag om att skänka 5000 kr till elevrådet att hushålla med, skolan
kommer också att bidra med 5000 kr, dessa pengar blir elevrådets budget
att röra sig fritt med. Beslutet taget och godkänt av styrelsen.
3) Bidrag till skolan:
Mattisborgen har efterfrågat nya fotbollar. Vi bestämmer att en lista skickas ut
till respektive fritidsgård, fri att fylla med förslag på saker och/ eller aktiviteter
de behöver och föräldraföreningen kan bistå med. Frågan kring ett
genusperspektiv på bidrag diskuteras och känns viktig att fundera kring.
Stefan Hervén tar på sig ansvaret för detta och att en deadline finns innan
nästa styrelsemöte.
4) Frågor från medlemmar;
Inga frågor från medlemmar har inkommit.
5) Övriga frågor;
a)Nikos informerar om att han betalt en faktura på 5500 kr för västar som
inhandlats till skolans personal för användning på rasterna och för affischer
som gjordes till skidbytardagen den 28/11-2012.

Beslut om att uppgradera föräldraföreningens konto på banken så att vi har
åtkomst via dosa.
b) Inför ABC-träff den 13/2-2013 beslutas om utskick tillsammans med
veckobrev och uppsättning av affischer på skolan.
c) beslut om att ta reda på email adresser till samtliga klassombud för att
lättare nå ut till klasserna via ombuden.
d) Förslag om att ta reda på stadgarna för föräldraföreningen och ge förslag
på nya som kan beslutats om på årsmötet.
6) Nästa styrelsemöte: 20/3-2013
ABC- träff i skolans matsal: 13/2-2013
7) Mötet avslutas.

