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Berga&föräldraförening&–&styrelsemöte&den&24:e&augusti&2015&
 
Närvarande: Lena Svensson, Anna Attefall, Maria Waldevik (tom §7), Michał Górny 
 
Dagordning:  1. Formalia 
 2. Presentation av föreningen på kommande föräldramöten 
 3. Representation av årskurserna inom styrelsen 
 4. Sammanslagning av rollen som klassförälder och klassombud 
 5. Planerad föreläsning om kost och mental hälsa 
 6. Inköp av bänkar till lågstadiets skolgård 
 7. Genomgång av föreningens ekonomi 

8. Verifierad attestkedja för klassbidrag 
 9. Mötets avslutande 
 
 

1.! Ordförande: Lena Svensson 
Sekreterare: Michał Górny 
Justerare: Anna Attefall 
 

2.! Vi får presentera föreningen på kommande föräldramöten 2 och 9 september 
Punkter att ta med under presentationen: 
a) Medlemmar 
Vad menade vi med den punkten? Hur man blir medlem tror jag, var det något annat? 
b) Vad föreningen gör framöver: bänkar på lågstadiets skolgård, kommande 
föreläsning om hälsa, bidrag till alla elever 
c) Extra bidrag för åk 3 och 6 och funderingar på att ändra bidraget till ett kick-off- 
bidrag för årskurs 4  
Skulle vi ta med det på mötena? Jag tror att Lena skulle ta upp förslaget med rektor 
Per först? 
d) Möte med klassombud rörande skolövergripande frågor (möte 14 okt 18-19:30 i 
skolans matsal) 
e) Föreslå en sammanslagning av funktionerna klassförälder och klassombud efter att 
Lena har diskuterat frågan med rektor Per.  
 
Kommande nyhetsbrevs innehåll vävs in i presentationen. Anna granskar och 
uppdaterar powerpoint-presentationen inför de kommande mötena.  
 

 
3.! Styrelsens medlemmar representerar följande årskurser: 

 
Johan Ulin: Förskoleklass 
Helena Janols: Klass 1 
Michał Górny: Klass 2 
Lena Svensson: Klass 4A, 5A (tror jag)  
Anna Attefall: Klass 4B  
Maria Waldevik: Klass 5A 
Madelaine Lagestrand: Klass 1? (Plus de klasser du skrev.) 
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Lena undersöker intresserade som kan vara med i styrelsen som representanter för 
särskolan. 

 
4.! Föreningen står kvar vid förslaget att slå samman funktionerna klassförälder och 

klassombud (se föregående protokoll). Styrelsen önskar att det här blir en punkt på 
kommande föräldramöten, den delen av mötet som är i respektive klass. 
 
Rektorn har påpekat att vi måste vi beakta föreningsfriheten, men eftersom föräldrarna 
inte behöver vara medlemmar i föreningen för att vara klassombud kan styrelsen stå 
kvar vid förslaget. 
 
Skolans adressbok skulle kunna ha information om klassernas ombud eftersom 
ombuden väljs per läsår. Klassföräldrarna väljs per termin eller läsår, det är olika. 

 
5.! Planerad föreläsning  

I samarbete med Ekeby hälsocenter kommer föreningen att ordna föreläsningar om 
kost och mental hälsa. Se bifogat dokument med specifikationer om föreläsningarna. 
Kostnad 2500 kr.  
 
Förslag:  
Båda föreläsningarna (om kost och om mental hälsa) hålls vid samma tillfälle med 
paus emellan. Under pausen kan åk 6 kan sälja fika. Om de inte kan/vill ber vi åk 5 
och fallande.  
Föreningen föreslår hälsocentret att hålla föreläsningarna veckorna 46, 47 eller 48 och 
veckodagarna onsdag eller torsdag. Maria undersöker vilka datum som passar 
hälsocentret. 
Skolans personal kommer att bjudas in till föreläsningen.  

 
Beslut: Enligt förslag. 
 
 

6.! Bänkar till lågstadiets skolgård 
 
Förslag: 
Skoghall tillverkar bänkarna mot en kostnad på 998kr/bänk inkl moms + frakt. 
Madeleine tar kontakt med förskoleklassens personal och vaktmästaren. De 
bestämmer var bänkarna skall stå. Placeringen får inte försvåra gräsklippning och 
snöskottning. På bänkarna kan en plakett fästas med texten: ”Gåva från Berga 
föräldraförening hösten 2015.”.  

 
Beslut: Att införskaffa bänkarna enligt förslag. Maria och Madeleine sköter 
kontakterna.  

 
7.! Ekonomi: På föreningens plusgiro fanns per den 1 augusti 34 673.55 kr. 

Anna fick i uppdrag som kassör att nu på höstterminen betala ut ca 15 000 kr  
(50 kr/elev) i klassbidrag via Stefan Öberg. 
 
Antalet medlemmar: 126 (4 maj).  
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8.! Till hemsidan  
a) Kommande möten: 14 okt med klassombudsmöte (Anna och en till tar med fika; vi 
kollar tillgång till hemkunskapssalen för att ordna kaffe mm) och 14 dec (hos Lena) 
 
b) Vem i styrelsen som representerar vilken årskurs 
 
c) Bergadagens resultat. 
 

9.! Verifierad attestkedja för rese- och klassbidrag läsåret 2014/2015 
Transaktionerna för utbetalningen av förra läsårets rese- och klassbidrag har verifierats 
av kassören, ordföranden, en ledamot samt skoladministratören Stefan Öberg, som tog 
emot beloppet för vidarebefordran till klassföreståndarna. Stefans kvittenser har 
signerats av ordföranden Lena Svensson, kassören Anna Attefall och sekreteraren 
Michał Górny. 

 
10.!Kommande möten 

Onsdag 14 oktober kl 18:00, med klassombud, i Bergaskolans matsal. 
Måndag 14 december kl 18:00, bara styrelsen, hos Lena. 
 

11.!Lena avslutade mötet. 


