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Protokoll fört vid styrelsemöte för Berga Hem och skola-förening 

Onsdagen den 1 december 2010 i Bergaskolan. 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Bosse Grängsjö (ordf) 
Stefan Johansson (kassör) 
Charlotte Traneus (vice ordf) 
Elisabeth Gräslund Berg (sekr) 
Henrik Ericson (sekr) 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Bosse Grängsjö förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 sekreterare och justerare 

Henrik skriver och Stefan utsågs till justerare av protokollet. 
 

§ 3 Rektor informerar 

Julavslutningen blir på dagtid 10.00. Utskick senare i veckan.  
 
Förslag för hur matsalen ska byggas om kommer förhoppningsvis före jul. Åsa har fått en ny 
chef för många skolmatsalar i kommunen vilket verkar lovande. Matråd kanske startas i 
januari med elever och rektor och viss personal. När det gäller maten så är det svårt för oss att 
påverka då det bestäms centralt. Kanske matrådet är en god väg för positiv förändring.  
 
Teknisk förvaltningspersonal kommer till skolan och ser över utomhusbelysningen inom kort! 
 
Nu har förhoppningsvis talonger och informationslappar om vår förening nått alla elever. Vi 
får se över utskickshanteringen inför nästa läsår så att det blir bra från början. Vi bestämde att 
skicka en ny inbetalningslapp i vår. Vi borde skriva en utförlig information om var pengarna 
har gått till vårens utskick. Elisabeth åtog sig att skriva en text att bifoga nästa utskick. 
 
Per frågade om vi trodde att det fanns intresserade föräldrar som vill vara med och spola. Vi 
kanske kan göra ett försök i år? Ett alternativ är att försöka övertyga kommunen att spola vid 
Bergaskolan i år. Charlotte åtar sig att ringa förvaltningen om det här. Per kontrollerar om det 
finns vattenposter vi kan använda.  
 
Slöjdläraren Micke är tjänstledig och för utbildning. Ny slöjdlärare är för tillfället Christer 
fram till jul. 
 

§5 övriga punkter 

Bergadagen: vi återkommer senare i vår med information om Bergadagen. 

Vi skickar ett tack till alla som bidragit på vår hemsida. Vi diskuterade om vi skulle göra 
hemsidan mer levande. En bra början är att hänvisa till hemsidan i informationsbladet som går 
ut i januari. Där står vilka vi är, vad vi gör och har gjort samt att allt står på hemsidan.  
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Om vi lyckas komma med ett förslag till matsalsombyggnaden genom någon kunnig förälder 
så gör vi det. Charlotte tar tag i den här frågan igen. Det kan vara ett bra förslag till Kinnarps 
eller någon annan aktör? 

 

§ 6 Kommande möte 

Nästa möte blir den årsmötet 2 februari kl. 19. 
 
 

§ 7 Mötets avslutande 

Ordföranden Bosse Grängsjö förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 

 

Uppsala 1 december 2010 

Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Henrik Ericson   Stefan Johansson 
sekreterare    justerare 
 
 
 
 


