
 

 
Protokoll KSFF ́s månadsmöte den 3 september 2019, kl.19:00  

Plats: Café Haket 

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

Karolina Bäckström, Karin Unnerstad, Linn Bentley, Melina Bentley, Micke Hjorth,              

Lasse Ingeson 

 

Annelie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

1. Till mötesordförande valdes Annelie.  

2. Till mötessekreterare valdes Lasse Ingeson 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor.                                                                      

(Målning av Skolgården, E-huset, Trafiksituationen, F-möten, Styrelsens adresser) 

4. Föregående protokoll gicks igenom.  

5. Ekonomin är god, föreningen gick i vinst med 8110kr 

förra året. Det har redan kommit in många inbetalningar för 

det här året. Nya inbetalningslappen är riktigt snygg. 

 6. Inga nya äskningar har inkommit. Föregående 

äskningar är slutförda.                                           

7. Nattvandringen är jätteviktig och måste marknadsföras bättre och alla måste förstå 

vikten av den. KSFF skickar ut kallelser till åk 6–9 inför kommande fredagar snarast 

via schoolsoft och Brottby finest. BSK går på lördagar.  

8. Nya loggan finns i PDF. Micke kollar upp om det går att göra den i andra format för 

att göra den skarp. 

9. Dagordningen inför årsmötet gicks igenom och justerades. Ny dagordning skickas 

ut. 



10. Övriga frågor: 

Målningen av skolgården är påbörjad, det finns mer att göra då vi fått en skiss av Christel på 

fritids. Dag måste bestämmas och vädret måste vara med oss. 

I E-huset måste det bli bättre städrutiner på toaletterna, barnen vill inte gå på toaletterna och 

håller sig hela dagarna. Då toaletterna är få till antalet i förhållande till potentiella brukare 

behövs dessa tydligen städas oftare. Trapporna saknar halkskydd och det är redan fler barn 

som halkat pga detta. 

Trafiksituationen på Kastanjevägen vid 8.00 är minst sagt kaotisk. En journalist från 

lokaltidningen har intervjuat ett antal föräldrar. I samband med att det blivit fler förskolor i 

skolans lokaler och att det är fler föräldrar som är bilburna räcker inte parkeringsplatserna till. 

Kommunen borde tänka på detta när man planerar för fler barn i skolans lokaler och tex göra 

fler p-platser på Vada vägen. 

Föräldramöten i klasserna kommer att hållas dom närmaste veckorna och vi försöker närvara 

på så många som möjligt för att dela ut inbetalningslappar och informera. Samtliga 

närvarande delar ut respektive klass och Annelie och Lasse I går till F-klasserna. 

Nya styrelsens adresser skall uppdateras. 

11. Mötet avslutas 

 

Lasse Ingeson Sekreterare  
 


