Information till medlemmarna i Sollentuna Musikklassers
Föräldraförening
Du får denna information i egenskap av medlem i SMF
Du är medlem eftersom du har ett eller fler barn som går i SMK
Under en tid har vi i styrelsen diskuterat om organisationsformen Ideell förening är lämplig för en
föräldraförening. Den för med sig mycket administration samtidigt som själva organisationsformen
inte längre är relevant. Tidigare fanns det ett behov att fungera som buffert mellan kommunen och
de intäkter SMK drog in på konserter. Då var organisationsformen en lösning på ett reellt problem
men nu har den blivit en belastning.
Därför beslutades det på senaste årsmötet att styrelsen får i uppdrag att förbereda en avveckling av
föreningen. Det kommer ske under året så att vi kan avsluta föreningen vid nästa årsmöte. För att
detta ska kunna ske på ett bra sätt behöver vi få svar på två frågor.

Framtida dialog mellan SMK och föräldrarna
Behovet av ett forum för dialog mellan föräldrarna och skolan finns kvar även i framtiden. Den form
vi använt hitintills fungerar utmärkt för SMK men är inte optimal för föräldrarna om vi får tro den
kundundersökning som kommunen/SMK genomfört under 2011.I den kom det fram att många
föräldrar vill ha större möjligheter att påverka skolans arbete. Det som inte framgår är VAD man vill
påverka och HUR. Så innan vi definierar hur efterföljaren till SMF ska se ut så behöver vi vet mer om
detta. Svara därför på detta mail till din klassrepresentant och beskriv VAD du vill påverka och HUR
du vill samverka med skolan för att göra din röst hörd.

SMF:s kassa
SMF förfogar över ca 100 000. Det är medlemsavgifter inbetalda av flera generationen föräldrar till
barn på SMK. Det är årsstämman som beslutar vart pengarna ska gå och det ska vara till något som
stödjer föreningens syfte - att aktivt stödja verksamhet som gagnar eleverna i SMK. Vi kommer att
fråga SMK (lärare och rektor) hur de ser att pengarna gör mest nytta, men vi vill också veta om du
som förälder har något bra förslag. Viktigt är dock att det ligger i linje med föreningens syfte. Skicka
ditt förslag till din klassrepresentant som för det vidare till styrelsen.

Återkoppling
Vi vill ha dina svar senast vid årsskiftet. När vi har sammanställt svaren kommer vi att återkoppla
resultatet till alla föräldrar/medlemmar.
På uppdrag av SMF:s styrelse
Gabriel Montgomery
Ordförande

