Sidan 1 av 2

Protokoll
Fört vid ordinarie månadsmöte 2013-12-03 19.30 Haket
Närvarande: Jeanette Viio JV, Anni Phragmén AP, Tessan Björn-Bäckius TBB, Mikael Almén MA,
Linda Näsmark LN, Lase Ingeson LI, Ann-Helen Fors AF, Denise Svensson DS

§ 1.

Val av mötesordförande
Jeanette Viio valdes till mötesordförande.

§ 2.

Val av mötessekreterare
Linda Näsmark valdes till mötessekreterare. Jeanette Viio renskriver protokollet.

§ 3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med 2 tillägg under §11 Övriga frågor.

§ 4.

Föregående protokoll
Jeanette Viio gick igenom föregående protokoll. Elin Boréns projektredovisning besöktes
av 7 personer, varav 1 st ej var styrelsemedlem. Påminnelse om att besöka www.hi.se för
att testa hur det är att leva med olika typer av funktionsnedsättningar och hur viktigt det är
att få tillgång till rätt hjälpmedel.

§ 5.

Ekonomi
Anni Phragmén redovisade för hur många som efter påminnelse har betalat, 102 av 200.

§ 6.

Samrådet 28 november
Skolinspektionen gör besök på Karbyskolan under januari 2014.
Beredskapsplan och Krishanteringsplan som KSFF har efterfrågat finns på skolans
intranät, som upplevs som lättanvänt. KSFF kommer att få en utskrift för konfidentiell
hantering inom KSFF.
Skolans ledning har beslutat att ej fortsätta med traditionen att gå till Vada Kyrka. Denise
Svensson har pratat med eleverna och uppfattningen är att eleverna hellre har
advenstmys i skolan.

§ 7.

Äskningar
Stora elevrådet äskar pengar för bordtennisbord, bollar och racket. Ett ihopfällbart bord
upplevs som mindre stabilt och risken att det går sönder är stor, KSFF föreslår istället att
diskussion tas upp med skolan om det kan finnas en permanent plats. Jeanette Viio tar
kontakt med Magnus.
KSFF avslår äskningen från åk 9 om medel till fotbollsresa till Cypern.

§ 8.

Romme
Diskussion pågår fortfarande hur vi ska kunna lösa den ekonomiska frågan.

§ 9.

Hemsidan
KSFF har en direktlänk från Vallentuna Kommuns hemsida. Diskussion pågår om hur göra
hemsidan mer levande.

§ 10. Mat
Sally har slutat. Maten har varit bra under Sallys tid, men vi fortsätter hålla koll.
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§ 11. Övriga frågor
Annika Mustonen vill ha tillägg av punkter i dagordningen till nästa möte
”Föräldramedverkan” och ”Fritidsmöte”
Jeanette Viio meddelar att mötestiden på tisdagar kan flyttas tillbaka till 19.00,
vilket också beslutades.

§ 12. Mötet avslutas
Jeanette Viio avslutade mötet.

Vid protokollet

Linda Näsmark

Jeanette Viio

