
Styrelsemöte 4 december 
Plats: Drejargatan 
Tid: 18:30 – 19:30 
 
Närvarande: Pia Eliasson, Michal Górny, Maria Waldevik 
 
§1 Pia öppnar mötet. 
 
§2 Till ordförande väljs Pia. 
 
§3 Till sekreterare väljs Michal. 
 
§4 Till justerare väljs Maria. 
 
§5 Uppföljning från klassombudsmötet. 
 Boka Bergadagen – datum behöver väljas. 
 Planering av årsmöte – 27 februari 2018. 

Skridskobanan – varken rektorn Anna eller fritidsförvaltningen kan gå med på 
spolning av banan. Vi försöker förmå skolledningen att ändra uppfattning eller 
hitta annat alternativ.  
Busshållplatserna har flyttats närmare skolan.  
Frukostklubben – skolan har en verksamhet/dag en gång varje hösttermin där 
barn kan byta böcker med varandra på morgonen i skolan och får enkel frukost 
serverad. Förslag: att skänka osålda böcker från Bergadagen till skolans 
bibliotek. 

 
§6 Facebooksidan som Anna PF startade måste tas ned. Pia kommer be Anna göra det.  
 
§7 Ekonomi 
Anna PF får göra en skriftlig redovisning över medlemmar samt informera om föreningens 
finansiella status.  
 
§8 Pia frågar rektor Anna Leon om det går att sätta upp belysning på skolgården vid 
gympasalen.  
 
§9 Trafikvett – föreläsare för barn från polisen 
Pia tar upp idén om drogförebyggande föreläsning med rektor Anna Leon.  
Önskvärt att undersöka möjligheten till Sätta upp vid Norbyvägen tex blinkande lampor som 
signalerar hastighetsöverträdelse  
 
Temadagen i april med Linnea Claesson och Caroline Engvall, vill Bergaskolan bli mer 
involverad i, så att fler från personalen får komma med.  
Maria undersöker om Eriksbergsskolan vill dela på arrangemanget mot att föreläsningarna 
hålls för deras elever också.  
Tänkbart upplägg kan vara att förmiddagen hålls föreläsningarna på Bergaskolan för barn i 
årskurserna 3-6, efter lunch för högstadiet på Eriksbergsskolan och för vuxna på kvällen i 



Eriksbergsskolans aula. Maria tar kontakt med rektorn på Eriksbergsskolan och föreslår idén 
att samköra föreläsningarna.  
 
§10 Förslag på datum för Bergadagen är 12 maj. Michal frågar Flogstaskolan och Villan om 
de planerar egna verksamheter det datumet. 
 
§11 Kommande årsmöte 
27 februari 18:30 på Bergaskolan 
 
Förslag till valberedningen: 
Pia Eliasson avgår som ordförande men kan gå in som ledamot. 
Maria Waldevik fortsätter som ledamot. 
Madeleine Lagestrand fortsätter som ledamot. 
Anna PF vill gå in som ledamot, avgår som kassör.  
Mattias N. bör tillfrågas om han vill fortsätta på sin post. 
Anna-Sara Wolf som ny kassör.  
Tone G som ny sekreterare (Michal Górny kandiderar inte till ny period utan slutar i 
styrelsen).  
 
Övriga förslag till valberedningen: Sigrid Hansén, Anja Petersson-Ohlsson, Linda Ahlford, 
Helena Janols (tillfrågas igen), Aina Petersen, Anna Attefall.  
 
§12 Pia avslutar mötet. 
 
  



§4 Uppföljning sista protokoll- styrelse samt klassombud 
 
§5 Inkomna ärenden 
 
§6 Ekonomi och medlemsantal – Anna P – ta ut en lista på medlemmar/klass 
 
§7 Planering av årsmöte och diskussion med valberedning 
 
§8 Övriga frågor 
 
§9 Mötets avslut 
 
 


