Protokoll KSFF:s månadsmöte den 20/2 2018, kl 19.00
Plats: Café Haket
Närvarande:
Annelie Sageryd, Anni Phragmén, Petra Andersson, Lasse Rundelius, Åsa Stenmarck
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Till mötesordförande valdes Annelie Sageryd.
Till mötessekreterare valdes Petra Andersson.
Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor.
Föregående protokoll gicks igenom. Pingisborden är nu lagade.
18 st. nya familjer sedan förra mötet. För ekonomi i övrigt se punkt 9.
Vi har beviljat bidrag till inköp av boksamling till de yngre eleverna, äskat av
speciallärarna Elin och Jessica, ca 7 500 kr.
Vi har beviljat bidrag till inköp av matta till klass 2B. (Dom andra klasserna har matta.)
Mattan ska användas i lektionsverksamheten, bl.a. till samlingar och lässtunder.
Ny äskning från klass 1B om lego att leka med på rasterna. Vi sonderar terrängen om
det finns någon som har lego hemma som man vill skänka. Obs, inte den gamla giftiga
sorten.
En elev med funktionsnedsättning äskar bidrag till sin assistent för kostnaden att följa
med på skidresan till Romme. Utan sin assistent kan vederbörande inte följa med. Vi
ber dem kontrollera med kommunen om det är en kostnad som går ingår i
uppdraget, om inte så står KSFF för assistentens bussresa.

En elev har äskat bidrag till skidhyran på Rommeresan då hen inte äger några skidor.
Vi avslår den äskningen då vi inte kan bidra enskilt till en elev för något som alla
andra elever själva får bekosta. I skidresan ingår bussresa och liftkort, ej skidhyra.
7. Samråd på torsdag 22/2 kl 17.30. Åsa och Anni går. På dagordningen står bl.a.
budgeten för 2018 samt omorganisationen av skolorna i kommunen.
8. KSFF avser att skicka ett formellt brev till Vallentuna Kommun med anledning av
skolgårdens skick på Karbyskolan. Annelie har gjort ett utkast som vi gick igenom. Där
påtalar vi bl.a. bristen på regn/solskydd på gården, avsaknad av lek- och
aktivitetsutrustning samt en önskan om förslag på hur grusplanen kan utnyttjas
bättre. Petra renskriver så fort som möjligt så vi kan få iväg det till kommunen.

9. Skridskodiscot blev en succé. Det kom massor med både barn och vuxna som åkte
skridskor och köpte lotter och åt hamburgare. Discot gav ett tillskott på ca 15 000 kr
till KSFF:s kassa. Till nästa år bör vi se över prissättningen då vi inte höjt priserna i
kiosken på flera år.
10. Bordlägges då Jeanette inte hade möjlighet att vara med på mötet idag.
11. Verksamhets- och handlingsplanen är nu uppdaterad och klar.
12. Övriga frågor - ska föreningen registrera sig och ansöka om ett
organisationsnummer? Då finns möjlighet att skaffa Swish-konto, att handla på konto
mm. Petra undersöker om föreningen då blir deklarationspliktig.
13. Mötet avslutas. Nästa månadsmöte är tisdag 20/3 kl 19.00.

