Sollentuna Musikklassers Föräldraförening

Protokoll styrelsemöte # 83
Tid: 20 september 2011 kl 19.00

Plats: personalrummet, SMK
Närvarande:
Gabriel Montgomery 9Mb
Natasja Kanth 9Mb
Vivi Nybom 8Mb
Malin de Leur 7Mb
Jeanette Eklöf 6Mb
Mattias Spoormaker 4Mb
Gunilla Sivermark (avgående styrelsemedlem)
Karin Lönnå, biträdande rektor
§1

Mötets öppnande
-Föräldraföreningens gamla medlemmar önskade de nya medlemmarna från årskurs 4
välkomna.

§2

Godkännande av dagordning, övriga frågor och föregående protokoll (nr 82)
-Dagordning och föregående protokoll godkändes. Inga övriga frågor anmäldes.

§3

Rapport från skolan
-Karin berättade att Åse var på studiebesök i Kina och därför inte kunde närvara
-Matsalen ska vara klar första veckan i oktober. Det har varit problem med att maten
tagit slut och måltidsleverantören har kontaktats. Det kommer att bli fler sittplatser i
den nya matsalen än vad det varit tidigare. Skolan har fått bidrag till möblerna som
kompensation för att problem som uppstått under ombyggnaden.
-Nya ventilationen är nästan färdiginstallerad
-Renovering pågår av gymnastikens omklädningsrum
-Den nya musikläraren för ÅK 5 och 7 är sjukskriven sedan skolstarten och en vikarie
har tagits in.
-Skolstarten har i övrigt börjat problemfritt.
-Bollrutorna ska målas i.

§4

Rapport från Qben
-Ingen rapport från Qben

§5

Ekonomi
-Årsredovisningen för 2010/2011 är lämnad till revisorerna

§6

Föreberedelser inför årsmötet

-Alla övriga handlingar (utöver årsredovisningen) är också framtagna och överlämnade
till revisorerna
-En av revisorerna byts ut till nästa år
-Gabriel avgår som styrelseordförande i och med detta läsår och som det ser ut nu
saknas en efterträdare. Övriga styrelsemedlemmar uppmanades fundera på om de
själva kunde tänka sig att ta över eller om de visste någon annan lämplig person.
-Styrelsen uppmanades även att påminna föräldrarna i sina klasser om
storbandskonserten och årsmötet för SMF den 26/9.
-Gabriel fick i uppdrag att ta fram tre konkreta förslag att diskutera på årsmötet
avseende föräldraföreningens fortsatta organisationsform.

§7

Övriga frågor
-Karin tog upp att det vore bra om det kom minst en representant från varje årskurs
på föräldraföreningens möten och att det vore något som nästa styrelsen kan jobba
för.

§8

Vad ska kommuniceras till föräldrarna efter detta möte?
-Protokollet läggs ut på hemsidan
-Gabriel tog upp att styrelsen under de senaste åren varit dålig på att kommunicera vad
den arbetat med och att det är något att tänka på för nästa styrelsen. Överhuvudtaget
bör kommunikationen med föräldrarna förbättras för att få en bättre dialog och en
större delaktighet även av föräldrar som inte ingår i styrelsen.

§9

Mötet avslutades
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