Bromstenskolans Föräldraförening
Styrelsemöte 2014-09-30
Närvarande: Stefan Hervén, Michael Biberfeldt, Cilla Söderhäll, Anna Schnelzer (sekreterare),
Caroline Skaghammar (gäst)
1. Dagordningen godkändes
2. Föregående protokoll. Inga kommentarer.
3. Bromstenskolan dag
Det behöver vara fler aktiviteter, i år blev det långa köer. Det behövs också fler småpriser av
typen vinst-varje-gång, tex godis. Beslut: Både åk 5 och 6 gör aktiviteter, en per klass.
Styrelsen tar fram fler färdiga förslag på aktiviteter, bl a bör chokladhjulet tas i bruk igen.
Någon klass bör ordna en tipsrunda på skolgården så att framförallt nya familjer får lära sig
mer om skolan och gården.
Diskussion om att göra om arbetsfördelningen mellan klasserna. Beslut: åk 1 bakar matpaj,
åk 2 säljer matpaj, åk 3 grillar korv, åk 4 bakar och säljer fikabröd, åk 5 gör aktiviteter, åk 6
gör aktiviteter och städar under kvällen och efteråt. Alla klasser i åk 6 delar på panten.
Beslut: Växelkassan behöver vara större, 3000 kr bör räcka. Vi ska även informera i inbjudan
om att man behöver kontanter och växel.
Beslut: Informationen till sexårs måste vara bättre och konkretare.
Beslut: Vi ska göra en tydligare inbjudan till personalen på skolan.
Beslut: Fikabröd ska läggas på mindre assietter, det är lagom med två kakor per fat.
Beslut: Vi ska skaffa västar till styrelsen så att vi syns tydligt.
Beslut: Säckar för pantburkar ska ha avvikande färg.
Inköp: 500 korv, 10 plattor vatten (mest citron), 20 plattor läsk, 8 ketchup, 6 senap.
Om vi är fler i styrelsen nästa år hoppas vi kunna informera om föreningen och ta emot
medlemsavgiften på plats.
4. Årsmöte 22 oktober kl 19-20
Diskussion om hur vi ska få folk att komma på årsmötet.
Beslut: Caroline Skaghammar bakar muffins som man själv får dekorera. Micke kollar om vi
kan få någon lärare att prata om den moderna matematikundervisningen. Vi tar emot
kontant betalning av medlemsavgiften. Vi bjuder på muffins, kaffe/the och Ramlösa.
Medföljande barn får festis, muffins, popcorn och titta på film. Inbjudan går ut den 8/10 via
Carma med påminnelse den 15/10 på papper.
5. Bidrag till skolan. Inget.
6. Frågor från medlemmar. Inget.
7. Övriga frågor
Caroline påpekar att det behövs en toalett i parken utanför Cervins väg 21. En personal
måste följa med varje barn som behöver gå på toa. Det innebär att de nästan hela tiden är en
personal för lite ute med barnen. Vi tar upp frågan nästa gång vi träffar rektorn.
Anna tycker vi ska göra en satsning på skolbiblioteket.
Vi diskuterar en föreläsning för föräldrar om läsning/boktips/läsinspiration.
Beslut: Skidbytardagen blir söndagen den 16 november. Vi informerar på årsmötet och
skickar ut info via Carma. Då går även en inbjudan till klasserna att den som vill får sälja fika
vid detta tillfälle. Den som anmäler sig först får chansen.

Till nästa ordinarie möte ska vi alla titta igenom stadgarna. Det verkar onödigt att ha två
revisorer till en så liten förening. Kanske hittar vi mer som bör ändras.
Vi bör efterfråga teater/musikal som vi har blivit lovade som tack för ljusanläggningen.
Beslut: Vi håller det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.
Bara 85 familjer betalade medlemsavgiften under förra läsåret. Vi måste hitta sätt att få fler
att betala.
8. Nästa möte
Årsmöte den 22 oktober kl 19-20, konstituerande möte direkt efter.
9. Mötet avslutas

