
 

Protokoll KSFF´s månadsmöte den 9 april 2019, kl.19:00  

Plats: Café Haket 

Närvarande: Annelie Sageryd, Anni Phragmén, Åsa Jeffler, Petra Andersson, Lasse Rundelius  

Annelie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

1. Till mötesordförande valdes Annelie.  
 

2. Till mötessekreterare valdes Lasse R.  
 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor. 
 

 
4. Föregående protokoll gicks igenom.  

 
5. Ekonomi är oförändrad god. 

 

 
6. Två äskningar har inkommit sedan förra mötet. 

• Uteleksaker till fritids samt lågstadiet. Styrelsen bifaller och ordnar det. 

• T-shirts för lovverksamhet på fritids har inkommit som styrelsen bifaller 
och Annelie fixar det. 
 

7. Hemsidan har Jennie uppdaterat och gett en välbehövlig uppfräschning.  
 

8. Den vinklade artikel som publicerades den 19 mars i lokaltidningen mitt i 
Vallentuna, gällande andelen behöriga lärare på Karbyskolan, har rektorn bemött 
på bl.a.  SchoolSoft och Facebook på ett bra sätt. Det ger en mycket mer nyanserad 
bild av läget. 

 

 
9. Tävlingen att ta fram en ny KSFF-logga pågår. I samband med att KSFF fyller 50 år i 

år så utlyser vi en tävling bland skolans elever att ta fram en ny logga till KSFF - 
Karbyskolans Föräldraförening. Samtliga elever, från F till år 9 är välkomna att 
deltaga och vinnande bidrag får en biokväll för två personer inklusive snacks och 
dricka. Bidragen ska vara inlämnade till elevråden senast 30 april och vinnande 



bidrag kommer KSFF att utropa/visa på skolavslutningen. Mer info har stora 
elevrådets ordförande. 
 

10.  Föreningen har två mejladresser på två olika domäner. Vi kommer att fortsätta 
med det och framöver kommer Åsa J ta rollen som mejlansvarig.  

 

 
11. Övriga frågor: KSFF kommer att understödja Brottby SK i deras nattvandringar på 

byn. Det kommer beröra föräldrar i årskurs 6-9. Mer information kommer 
framöver. 
Grusplanen är ojämn och i behov av sladdning. Anni kontaktar kommunen.                    
Nästa mötesdatum 14/5. 
 

12. Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

Lars Rundelius 

Sekreterare  


