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Protokoll 
 

Fört vid ordinarie månadsmöte 2014-08-26, Haket 19.00 
 
Närvarande: Jeanette Viio, Ann-Karin Andersson, Anni Phragmén, Christina Bohm, Theresia Björn 
Bäckius, Linda Näsmark, Lasse Ingeson, Annelie Sageryd, Jenny Thörnberg 
 
 

§ 1. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes Jeanette Viio 
 

§ 2. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Linda Näsmark 
 

§ 3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor: 
Hösten föräldramöten, Isen och Kick-On 
 

§ 4. Föregående protokoll 
Beslutades att Jeanette går igen VT protokoll för att fastställa att inga punkter ligger utan 
åtgärd. 
 

§ 5. Ekonomi 
141 betalande medlemmar. I kassan ca 30.000:- 
Christina uppdaterar inbetalningskortet, som lämnas till klasserna under föräldramötena, 
skickas med i veckobrevet och delas ut till barnen via mentor. 
 
Vid höstens föräldramöten, presenterar bi vår verksamhet och visar att vi finns, och 
lägga fram vikten av klassrepresentanter i varje klass. 
9/9 F: Jenny, 9/9 1: AKO, 9/9 2: Lasse, 11/9 3: Camilla, 4/9 4: Lelle, 11/9 5 Anni, 11/9 6: 
Christina, 4/9 7: Jeanette, 4/9 8: Linda/Annelie, 4/9 9: Ann-Helen 

 

§ 6. Äskningar 
Reflexvästar till Förskoleklass godkänndes, och beslut tog om tryck ”KSFF gör våra barn 
synliga” på rygg/bröst vilket som blir bäst. Beslutades att KSFF tackar nej till sponsring på 
västarna, då barnen inte skall se ut som reklampelare. 

 

§ 7. Valberedningen 
Valberedningen är igång med arbetet för nästkommande års styrelse. 
Sökes Ordförande, 3 st Ledamöter på 2 år varav en kassör, 2 st Suppleanter för 1 år. 
Sittande AKO och Tessan har 1 år kvar som ledamöer. 
 
Annelie Sageryd och Jenny Thörnberg sitter i valberedningen och tar gärna emot 
intresseanmälningar. 
 

§ 8. Årsmötet 23/9 
Jeanette gör inbjudan/dagordning för utsick, och hämtar nycker. 
I övrigt tar vi med varsin termos med kaffe/te, Anni bjuder på cocosbollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Sidan 2 av 2 
 
 
 
 

§ 9. Övriga frågor 
 

* Informationsflöder från KSFF 
Öka informationensflödet till all personal på skolan, så de får en inblick i 
vårt arbete och vår planering. 

 
 * Styrdokument för framtiden 

Arbeta fram ett styrdokument för framtiden, klara regler och riktlinjer över 
vår roll i KSFF och ett regelverk att följa, vid olika situationer. Liknas vid 
ett underlag fär arbetssätt inom förening. 

 
KSFF beslutar dessa nya riktlinjer vid tillsatt ny styrelse. 

 
 * Höstens föräldramöten 

  Diskuterades i samband med punkt 5 Ekonomi. 
 
 * Kick-On 

Camilla och Erika hade en superidé att följa upp vinterns succé, med ett 
höstevenemang: KICK-ON. Datum som kom upp gemensamt, 26/9 kl 
17.00 – 20.00. Nu skall eftermiddagen/kvällen fyllas med evenemang 
som passar alla åldrar! Bara att sätta ingång och ragga vinster, hitta på 
femkamper och andra aktiviteter. Möte om Kick-on förberedelser 
kommer att bestämmas lite senare. 

 
 * Isen 

AKO tar på sig att ringa kommunen för att höra hur det blir med isen på 
grusplanen till vintern. 

 

§ 10. Mötet avslutas 
Ordförande tackade för ett bra möte och fika och avslutade mötet. 


