
 
 

Protokoll månadsmöte Karbyskolans föräldraförening   

2014-01-16 kl 8.00  

 
Plats: Roletten 

Närvarande: Jeanette Viio, Anni Phragmén, Tessan Björn-Bäckius, Anna Knautz, 

Camilla Ferm, Annika Mustonen, Anna-Karin Andersson, Jenny Thörnberg 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Jeanette Viio valdes till mötesordförande. 

 

§ 2 Val av mötessekreterare 

Anna-Karin Andersson valdes till mötessekreterare.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes i sin helhet. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Ordför gick igenom föregående protokoll. Ordför har varit i kontakt med 

Magnus på skolan ang pingisbord och Jeanette kommer kontakta Magnus 

igen för att kolla av om någon permanent plats har bestämts. Jeanette tar 

också upp frågan ang hur bollar och raket med Magnus då KSFF inte kan 

köpa mera för ofta. 

 

§ 5 Ekonomi 

Efter att påminnelser mailats och delats ut i okt/nov så har 35 familjer till 

betalat in medlemsavgift. Det är ca 30 familjer färre som är medlemmar 

detta läsår jämfört med föregående läsår. 

 

§ 6 Äskningar 

En äskning har inkommit ifrån fritids för F-2 om ett pingisbord. 

Annika Mustonen kollar av med personalen ang det pingisbord som 

fanns vid åk 3-5 och som inte fick användas pga för få personal. 

Om åk 3-5 inte använder det pingisbordet går det kanske att F-2 lånar 

istället för lägga pengar på ett nytt. Annika meddelar Jeanette Viio svaret 

så att Jeanette kan svara på äskningsförfrågan.  

 

§  7 Romme 

Förslag om att ev starta en ”skidklubb” inom KSFF för att kunna genomföra 

en Rommeresa. Anna-Karin Andersson tar reda på regler kring detta och återkopplar 

till Jeanette samt Rommegruppen.  

 



§ 8 Hemsidan 

Uppgifterna på denna är nu korrekta och Jeanette Viio har uppgifter så att hon kan 

lägga in direkt på hemsidan om det behövs. Bestämdes att bild av tex skolan skall  

läggas in då det inte är tillåtet att lägga upp bilder på människor utan deras samtycke. 

Det är viktigare att alla uppgifter är korrekta och inte gamla på hemsidan än att den 

är ”levande” på så sätt att det läggs ut nyheter hela tiden. 

 

 

 

§ 9 Mat 

Efter att kökschefen Sally slutade har flera barn talat om att maten blivit sämre.  

Då vi vet att en ny kökschef börjat helt nyligen beslöt vi att avvakta till nästa möte med  

att gå vidare/kolla upp detta. Flera barn uttrycker också att Becel är ett problem. Då  

barnen inte äter Becel tar dom inte en macka heller den dagen dom inte gillar maten.  

 

§ 10 Fritidsmöte 

Inget att ta upp denna gång. 

 

§ 11 Föräldramedverkan 

Annika Mustonen jobbar på förslag till hur KSFF blir mer synliga och framför allt hur  

vi får fler/mer engagerade föräldrar både i KSFF och i skolvärlden i sin helhet. 

Vi beslöt att avsätta första halvtimme på nästa möte till att spåna och planera för  

hur vi gör detta på ett bra sätt. Nästa möte 2014-02-11 kl 19.00, plats Café Haket. 

 

§ 12 Övriga frågor 

Inga denna gång. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

Ordför tackade för idag och avslutade mötet. 

 

 

Nästa möte: 

2014-02-11 kl 19.00 Café Haket 

 

 


