Protokoll styrelsemöte Bromstens föräldraförening 2015-10-01
Närvarande: Cilla Söderhäll (ordf), Michael Biberfeld (kassör), Caroline Skaghammar,
Anna-Karin Maltais, Stefan Hervén, Anna Schnelzer (sekr)
Frånvarande: Thomas Bengtsson
1. Dagordningen godkändes.
2. Diskussion innan rektor Per Hansson ansluter till mötet.
Vi har inga särskilda punkter att ta upp.
3. Diskussion med rektor Per Hansson.
Per tycker vi håller lagom ambitionsnivå på Bromstensskolan dag. Det är inte för
komplicerat eller omfattande.
Det kommer inte bli någon Bajamaja eller liknande i lekplatsen vid Cervins väg. Det går
inte eftersom det är en allmän lekplats, inte skolans egen gård.
Skolan ska ev göra någon sorts event för att samla in pengar till den pågående
flyktingkrisen. Föräldraföreningen är välkommen att vara med.
Skolan tänker avsätta 5000 kr till elevrådet. Föräldraföreningen har tidigare skänkt lika
mycket. Vill vi göra det igen?
Beslut: Föräldraföreningen matchar skolan och skänker 5000 kr till elevrådet.
Skolan är fortsatt bekymrad över trafiksituationen vid skolan på morgnarna.
Fortfarande uppstår potentiellt farliga situationer varje morgon. Skolan vill ha ett
trafikprojekt i två veckor vid varje terminsstart. Eftersom höstterminen redan startat
och vi inte vill vänta till vårterminen så gör vi en första omgång efter höstlovet. Varje
morgon ska 4 personer i föräldraföreningens västar stå vid Carl Barks
väg/Bockfjällsvägen och styra upp trafiken. Dessa personer ska dela ut information som
skolan trycker upp och prata med trevligt med de föräldrar som inte följer de regler som
skolan ständigt informerar om. Det handlar om att förhindra olyckor, men det måste
göras på ett trevligt sätt så att det inte uppstår konflikter. Tex ”Hej, jag såg att du
backade här där det går så mycket barn, jag blir så rädd att någon ska bli påkörd, det
vore bättre om du inte lämnar precis vid skolan när det är som mest folk.”
Föräldraföreningen gillar initiativet och organiserar detta, vi raggar frivilliga på
årsmötet och pratar med andra föräldrar som kan vara intresserade. Det är viktigt att vi
får tag på personer som kan göra detta utan att bli arga och skapa konflikter.
4. Uppföljning Bromstensskolans dag
Snart vet vi hur mycket vinsten blev och då går vi ut med det till alla föräldrar.
Det fungerade mycket bra med föreningens nya västar. Vi fick mer frågor än tidigare.
Vissa saker fungerade mindre bra. Tex var det två klasser som inte bidrog alls. Ett
förslag är att byta ordning så att en mer erfaren årskurs får i uppdrag att baka och sälja
pajer. Pajerna är populära och i år såg det ett tag ut som att vi inte skulle ha några pajer
alls.
Det behövs fler aktiviteter. Ett förslag är att styra upp mer vad åk 5 ska ordna. Dvs säga
att vissa aktiviteter ska göras, vill man göra fler är det välkommet.
Även i år gick all växel åt mycket fort eftersom många kom med 500-kronorssedlar.
Nästa år ska vi vara tydligare med att vi inte ger växel på så stora sedlar.
Nästa år ska vi bestämma vilken ledamot som har hand om vilken årskurs. Det blir då
lättare att styra upp arbetet.
Vi ska vara tydligare med att det inte är tillåtet med privat försäljning.

Diskussion om huruvida vi ska ha någon sorts egen försäljning av godis eller småsaker.
Vissa tycker att barnen efterfrågar detta, andra tycker att det är skönt att det inte
förekommer någon kioskförsäljning. Diskussionen får fortsätta inför nästa år.
5. Kommande år.
Årets skidbytardag blir söndagen den 8 november. En klass kommer att erbjudas att
sälja fika. Michael ber vaktmästaren göra en enkel gatupratare så att vi kan informera
nere vid gatan.
Vi har förslag på två föreläsare, en om barn och dataspel och en om mobbing.
6. Årsmöte.
Årsmötet blir den 20 eller 22 oktober. Vi stämmer av på mail om exakt datum.
Anna Schnelzer, Stefan Hervén och Caroline Skaghammar avgår. Vi har förslag på nya
ledamöter, valberedningen pratar med dessa.
7. Samarbete med lärarna.
Vi avvaktar lärarnas initiativ om insamling till flyktinghjälp.
8. Föregående protokoll.
Två eller tre barn går på travskolan på Solvalla.
9. Frågor från medlemmar.
Inget.
10. Övriga frågor.
Ubåten behöver nya biljardköer till biljardbordet.
Beslut: Vi avsätter max 3000 kr. Michael köper in.
Michael föreslår att vi skaffar Swish som går direkt till föreningens konto.
Beslut: Styrelsen bifaller detta till en kostnad på 500 kr/år och 2 kr/transaktion.
11. Mötet avslutades.

