
 

 

 

Protokoll månadsmöte KSFF 2015-10-08    

 Närvarande:  Jeanette Viio, Anni Phragmén, Theresia Björn-Bäckius, Åsa Jeffler, 

Lasse Ingesson, Magnus Vilhemsson, Annelie Sageryd, Anna-Karin Andersson 

 

 § 1 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Jeanette Viio. 

 

§ 2 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Anna-Karin Andersson. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning  

Föreslagen dagordning fastställdes med två tillägg vid övriga frågor. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Ordförande Jeanette Viio gick igenom protokoll från föregående möte. 

 

§ 5 Ekonomi 

 40-50% har betalat medlemsavgift till KSFF för läsåret 2015/2016. Anni kontaktar 

arbetslagsledarna och ber att dom lägger ut påminnelse via veckobrev  i november. 

Personliga påminnelser skickas ut i december eller januari. 

 

§6 Verksamhets- och handlingsplan 

 Jeanette Viio tar med sig förslag på dessa till nästa möte. 

 

§ 7 Rapport samråd 

Protokoll från samrådet bifogas till detta protokoll.  

Efter det protokoll förda mötet fortsatte Jeanette Viio, Anna-Karin Andersson, 

Åsa Lindfors och Lena Hjelmström att prata om dom punkterna som KSFF ville ta  

upp men som inte hanns med att ta upp under mötets tid. 

Fråga om frukt med barnen varje dag samt fråga om läxor eller inte läxor, dessa  

frågor tog Lena med sig och skall återkomma med svar. 

På vår fråga om uppföljning av skolinspektionens anmärkningar svarade Åsa 



att uppföljning görs och rapporteras till kommunen (som är huvudman) inte till 

skolinspektionen. 

Karbyskolan 50- årsjubileum, skolan skall troligen fira detta senare i höst och 

återkommer i frågan. 

 

Denna punkt togs också upp men vi informerade inte om detta på KSFFs mötet: 

Bemanningen på fritids är helt normal och tillräcklig enligt rektor Lena. 

 

§ 8 Karbyskolans 50-årsjubileum 16 oktober 

 Skolan har via mail meddelat att 50-årsjubileumet skall firas 16 okt i samband med 

Karbydagen. Vi diskuterade och kom fram till att vi inte hinner fixa en kick-on liknande 

fortsättning på den dagen. Vi beslutade att en förstoring av ett foto från förra årets 

kick-on som present från KSFF till skolan. Anni och Jeannette kontaktar skolan och  

meddelar att vi inte hinner men att vi gärna vill överlämna present och när det kan 

passa. 

 

§ 9 Äskningar 

Inga nya äskningar. 

 

§ 10 Mötesdatum och morgon/kvällsmöten 

Beslöts att ha månadsmöten bara kvällstid i fortsättningen. Beslöts att månads- 

möten 2015-11-17 och 2015-12-03 kl 19.00. Datum för vårens möten bestäms 

senast på mötet 2015-12-03. 

 

§ 11 Övriga frågor 

Beslöts att ordförande och kassör själva får bestämma ang äskningar mm upp till 

2.000:-, och informerar om sådana beslut tagits på första månadsmötet efter beslut 

tagits. 

Tvålen försvinner (tas) ifrån toaletterna på skolan. Något behöver göras för detta inte 

skall ske tex lås, Anni kontakter skolan via mail ang detta. 

Jeanette informerade om att vi föräldrar inte kommer att kunna få egna inloggningar 

och komma in i Office 365, däremot kan vi däremot gå in via våra barns inloggningar. 

All info till oss föräldrar kommer därför även i fortsättningen skickas via mail. 

 

 

§ 12 Mötet avslutades 

 

 

 

 

Punkt att ta upp på nästa möte:  Årets lärare 

 

 

 


