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Protokoll månadsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
2017-09-12 kl 19.00
Närvarande: Anneli Sageryd, Anni Phragmén, Linn Bentely, Lasse Ingesson, Petra
Andersson, Anna-Karin Andersson

Linn Bentley hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Till mötesordförande valdes Linn Bentley.
2. Till mötessekreterare valdes Anna-Karin Anderson.
3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av skolans ABC o samråd under övriga
frågor.
4. Föregående protokoll gicks igenom.
Den muntliga äskningen har ej följts upp med skriftlig äskning. Kvarstår att plasta in och
sätta upp infolappar om KSFF på ICA samt att lämna upp i vissa förskolor. Föräldramöte i
2B samt åk 4 har ännu inte varit och därför har föräldrarna i dessa klasser ännu inte fått
info om KSFF och inte heller intbetalningskort för årets medlemsavgift i övrigt har
inbetkort delats ut på föräldrmötena och kort information getts på dessa möten.
5. Ekonomin är stabil och Annie återkommer vid nästa möte ang hur många som bet
medlemsavgift.
6. Inga nya äskningar har inkommit.
7. Inför årsmötet som hålls 26 sept kl 19.00 på Haket: Linn har skrivit verksamhets berättelse
och denna gicks igenom. Linn fixar dagordning. Linn skriver information som går ut till
alla föräldrar via klassrepresentanter och veckobrev ang att det är årsmöte och att vakanta
platser finns i styrelse mm. Alla jobbar på att kolla med lämpliga personer till dom
vakanta platserna i styrelsen mm och återkopplar till Jeanette Viio (i valberedningen).
Linn kopierar upp dagordning samt övriga årsmöteshandlingar så att dessa finns
tillgängliga på årsmötet. Annie fixar mums till fikat och fikat.
8. Svar har kommit från PRO ang KSFFs förfrågan om pensionärer kan medverka i skolan.
Beslöts att Annie skriver mail till rektorn och meddelar att svar kommit och att rektorn
kontaktar PRO för att kunna närvara på ett av PROs möten och berätta vad skolan skulle
vilja har för samarbete.
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9. Övriga frågor. Beslöts att Annie mailar skolan ang vissa små förslag till förändringar i
skolans ABC som KSFF fått på remiss. Något protokoll från samrådsmötet som hölls 8
juni 2017 har KSFF inte fått, Annie mailar därför även och ber om detta. Nästa
samrådsmöte hölls 28 sept och det beslöts att Annie, Petra och ev Anneli medverkar på
detta. Annie mailar skolan frågor som KSFF vill tas upp på samrådsmötet (bla PROs
medverkan i skolan). Beslöts även om datum för KSFFs möten under hösten, se nedan. På
nästa möte tas ett förslag fram till en äskningsansökan så att KSFF får in alla uppgifter
som behövs för att kunna behandla och ta beslut om inkomna äskningar skyndsamt.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet
Anna-Karin Andersson

Datum för höstens KSFF möten:
2017-10-17
2017-11-23
2017-12-14
Datum för höstens samrådsmöten:
2017-09-28
2017-11-30

