Protokoll Bromstens skolans FF 2015-05-21
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordf), Anna-Karin Maltais, Thomas Bengtsson, Michael
Biberfeld, Stefan Hervén, Caroline Skaghammar, Anna Schnelzer (sekr)
1. Dagordningen godkändes
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet
a. Arbetsdagen – uppföljning
En mycket trevlig dag då vi fick mycket gjort. Korven tog slut, köp mer nästa
gång. Barn blev besvikna för att de inte fick måla, nästa år bör vi fixa en
barnaktivitet. Förråden behöver bättre inredning. När ska ormen målas klart?
Var tiden på terminen/året bra?
b. Datum för Bromstensskolans dag
V 38 eller 39
3. Diskussion med rektor Per Hansson
a. Arbetsdagen – uppföljning
Fantastisk dag. Det här vill vi göra till en tradition på våren. Det var svårt att
hinna med när många barn målade. Sisab har inte haft några invändningar,
allt har varit proffsigt gjort. Ormen kommer målas klart, osäkert när.
b. Datum för Bromstensskolans dag
V 38 onsdag, 16 september.
c. Logga till BFF. Barnen har inte så stark koppling till BFF. Svårt att göra en bra
logga som funkar i olika format osv.
Caroline skapar en bild att trycka på västar på temat BFF.
d. Travskolan – kostar för mycket, bättre att BFF sköter det. Men skolan kan se
till att det fungerar. Föräldrarna måste bara ge tillstånd att barnen hämtas av
travskolan.
e. Cervins väg. Det finns en lång lista på saker som behöver åtgärdas. Den är
vidarebefordrad till parkförvaltningen.
f. Bokparad. Fritidshemmens dag. Detta är början på årliga traditioner.
Fritidspersonalen satte ihop ett fantastiskt program för fritidshemmens dag.
g. Kontaktpolisen Karim har själv gått på skolan. Han har en stående inbjudan
att äta på skolan och ska försöka komma förbi så ofta han kan och hälsa på
barnen.
h. Styrelsemöten i höst. Terminens första ordinarie möte blir torsdag 1 oktober
19.30
4. Föregående protokoll. Inget.
5. Frågor från medlemmar. 800 kr har skänkts till BFF av gamla klass 3A.

6. Övriga frågor. I höst kommer man kunna swisha medlemsavgiften till kassör
Michael Biberfeld. Det ska finnas möjlighet att betala avgiften vid alla tillfällen
där styrelsen är representerad.
Beslut: 1000 kr i bidrag till avslutningsfest på fritids för åk 3. Åk 6 behöver inget
bidrag eftersom de firas av skolan.
7. Kommande styrelsemöte. Höstens första möte inför Bromstensskolans dag
torsdagen den 27 augusti hos Micke.
Tisdag 8 september kl 19 blir det möte med klassrepresentanter i matsalen.
Första ordinarie styrelsemöte torsdagen den 1 oktober kl 19.30 i skolans
personalrum.
8. Mötet avslutades.

