Föräldraföreningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll – styrelsemöte

Protokoll - Föräldraföreningen VRG Djursholm styrelsemöte 22 augusti 2018

Datum:
Tid:
Plats:

Onsdag 22 augusti 2018
Kl 19:00 – 20:30
Johanna Gavefalk, Vintervägen 36, Stocksund

Närvarande:
Frånvarande:

Martina Ekman, Johanna Gavefalk, Anna Jonassen
Cecilia Tosting Fausti, Jennifer Dahlberg, Anna Freisinger, Magnus Söderblom,
Klas Hillström, Jacqueline Oker-Blom

Dagordning
§1
Ordförande förklararde mötet öppnat
§2
Möte med rektorn – återkoppling se mejl från Johanna 16/5 samt bifogad sammafattning.
Johanna kontaktar rektor för nytt möte under hösten, gärna med så många som möjligt från
styrelsen, då det dyker på olika frågor och funderingar kopplade till olika årskurser.
§3
Möte med elevkåren & skolrådet 7/5 – återkoppling se mejl från Johanna 22/5 samt bifogad
sammanfattning.
§4
Studentbalen gick av stapeln den 28/5 på operaterassen. Cecilia Tosting Fausti, Jennifer
Dahlberg, Susanna Andersson, Ulrika Birgersson och Johanna Gavefalk ställde upp som
föräldrastöd under kvällen/natten. Eventet blev mycket lyckat och Operaterassen var väldigt
nöjda.
§5
Flak – kort återkoppling. Anna berättade att hela projektet kring skolflaket gick väldigt bra och
att det dessutom var god stämning mellan de som anordnade eget flak och de som var med på
det stora skolflaket. Föräldraföreningen sponsrade med korvgrillning medan studenterna
arbetade med dekorations av flaket.
§6
Uppstartsmötet för de nya ettornas föräldrar är planerat till 6 september. Johanna håller kort
info på informationskvällen. Info-blad delas ut. Johanna tar fram förslag.
§7
Aktuell ekonomisk situation. Se årsredovisning.
§8
Planering inför årsmötet 6 september
- Kallelse har gått ut på hemsidan 21/8. Skolan är även ombedd att kommunicera på hemsida
och via utskick till föräldrar.
- Nedan de styrelsemedlemmar som fortsätter/slutar under 2018-2019 samt kan närvara
under årsmötet:
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Namn - nuvarande roll
Johanna Gavefalk – ordförande / kassör
Cecilia Tosting Fausti - sekreterare
Martina Ekman - ledamot
Klas Hillström - ledamot
Anna Jonassen - ledamot
Magnus Söderblom - ledamot
Jennifer Dahlberg - suppleant
Anna Ekesbo Freisinger - suppleant
Jacqueline Oker-Blom – valbered (kassör)
-

§9
§ 10
§ 11
§ 12

Fortsätta JA/NEJ
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

Närvara
22/8
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej

Närvara
6/9
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Genomgång av framtagen Verksamhetsberättelse, Årsbokslut och Revisionsberättelse
(godkänd och signerad av revisor Christina Jungner). Inga ytterligare tillägg till dokumenten
behöver göras. Jacqueline arbetar med förslag till nya medlemmar i styrelsen.

Höstplanering (föreläsningar, önskemål från skolan etc). Detta kommer diskuteras under nästa
styrelsemöte då vi är fler närvarande.
Övriga frågor.
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet, 6 september.
Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Johanna Gavefalk

