Ftiriildrafiireningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll - styrelsemdte

Protokoll - Fdriildrafiireningen VRG Dj ursholm styrelsemiite 11110-2016
Dagordning
1. Mritets dppnande
2. Ekonomi
3. Fdreltisningar
4. Klassvisa studentflak
5. Jullunch ldrarna
6. Ovriga frigor
7. Niista mdte
8. Mdtets avslutande

Nflrvarande:

Anna Jonassen, Martina Ekman, Klas Hillstr6m, Christina Jungner, Johanna Gavefalk,
Eva Lunderquist, Tara Sonnorp, Magnus Sdderblom

Frinvarande: Agneta Falkenberg
PIats:
$

Hos Anna Jonassen

I Ordftrande ftrklarade

m6tet dppnat

$ 2 Ekonomi

Beslutades att ordftirande skulle skicka ut ett mail om FF och dess arbete i hopp om att fler ska betala in
medlemsavgifter. Mailet ska skickas ut i samband med presentationen av hdstens talare.
$ 3 Fdreliisningar

Ordforande informerade om att skolledningen framfiirt rlnskemil om att hristens talare skall vara Suad
som arbetar med flyktingfrigor pi Migrationsverket. Skolan skall under h6sten arbeta mycket med
flyktingfrigor och tycker att Suad Ali skulle vara en liimplig talare. Beslutades att ordfbrande ska ta

Ali

kontakt med Suad Ali ftr att forsdka ffi henne som talare under hOsten. Beslutades att ordlorande iiven
ska kontakta Mins Molander som representerar Human Right Watch som ytterligare en talare under
hdsten. Beslutades att Magnus S6derblom ska ta kontakt med Andreas Carlsson som iir en kiind
musikentreprendr och grundare av AMB, academy of music and business, som ytterligare en talare under
hdsten eller viren. Under hdsten finns det flera olika tillf;illen ftir ft)reliisningar. Fdrel?isningama iir
normalt liimpligast p[ tisdagar strax f6re lunch.
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$ 4 Klassvisa studentflak

Frigan om gemensamma studentklassflak diskuterades 6ter. Beslutades att ordftirande ska tala med
rektorn ft)r att friga om skolans och FFs Onskemil om klassvisa studentflak iir viil ftirankrat hos detta 6rs
3or.
$ 5 Jullunch ldrarna

Beslutades att ordftirande ska friga rektom om vilken dag skolan 6nskar ha irets jullunch. Ordforande ska
ocksi friga rektorn om det finns nigot annat sammanhang eller tidpunkt som passar biittre for en
gemensam miltid {tir ltlrama iin den traditionsenliga jullunchen. FF vill bara ftjrvissa sig om att ldrarna

inte upplever tidpunkten ftir jullunchen som stressig d6 det

?ir en period pfl 6ret som 5r mycket intensiv.
Beslutades altTara Sonnorp ska undersrika om det gir att ha jullunchen pi Villa Pauli som har varit
tradition under mAnga 6r. Det pigir en stor ombyggnad av Villa Pauli och alternativa ft)rslag om det inte
gir att vara pi Villa Pauli iir Ostergirds eller Cedergrenska Tomet.

g 6 Ovriga

frigor

Beslutades att Johanna Gavefalk ska vara webansvarig
Beslutades att ordfiirande och Martina Ekman ska delta pi skolridsmOtet mindagen den 17 oklober och
att Johanna Gavefalk ska delta om hon har mOjlighet.
Beslutades att ordfiirande ska friga rektorn vad skolan grir 6t problemet med att det sannolikt finns
ungdomar pi skolan som anvlnder droger pfl sin fritid och om FF kan gdra nigot kring denna friga.
$ 7 Niista mdte

Nista styrelsemdte beslutades till tisdagen den 29 november kl. 19.00 hos Martina Ekman, Karlaviigen
$ 8 Ordftirande forklarade mdtet avslutat
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