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Dagordning
l. Mdtets Oppnande
2. Ekonomi

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fdrel2isningar
Klassvisa studentflak

Jullunch liirarna
Ovriga frigor
Niista mdte
Mdtets avslutande

Niirvarande:

Anna Jonassen, Martina Ekman, Agneta Falkenberg, Klas Hillstr<im, Christina Jungner,
Johanna Gavefalk, Eva Lunderquist, Magnus Sdderblom

Frflnvarand e: Tara Sonnorp
Plats:
$

Hos Martina Ekman

I Ordftrande ftirklarade

mdtet 0ppnat

$ 2 Ekonomi

Agneta informerade om att 3l %o av elevema i irskurs t har betalat in medlemsavgiften. Det ?ir nigot
ftirre ?in vanligt. Beslutades att ordftirande ska skicka ut ett mail i januari 2017 om FF och dess arbete i
hopp om att fler ska betala in medlemsavgiften. F0rhoppningsvis kan vi i detta mail Aven presentera
virens talare.
$ 3 Fdreliisningar

Ordfiirande informerade om att Andreas Carlsson som iir en kiind musikentreprendr och grundare av

AMB, academy of music and business kommer alttala tisdagen den

13 december

kl.l 1.20. Beslutades att

Magnus Sdderblom ska presentera Andreas Carlsson. Beslutades att Magnus Sdderblom ska ftirsdka
ordna en ftireliisning under viren om fiirnybar energi med sin kontakt pi Eneo som 6r ett energibolag
inriktat pi energiproduktion fr6n ftrnyelsebara kdllor.
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$ 4 Klassvisa studentflak

iter. Ordft)rande informerade om att det pigir
diskussioner med 3orna om virens studentflak. L?iraren Markus Fransson hiller i samtalen med 3oma.
Fr&gan om gemensamma studentklassflak diskuterades

Beslutades att FF inte ska bidra ekonomiskt till studentflaken men att FF giirna 2ir med och deltar i
samtalen med elevema ftir att fiirklara FFs uppfattning om att studentflaken ska vara klassvis. Beslutades
att ordftirande ska informera Markus Fransson om att Agneta Falkenberg och Christina Jungner giirna
deltar i dessa samtal.
$ 5 Jullunch l[rarna

Rektom har meddelat att skolan Onskar fortsdtta med den traditionsenliga jullunchen. Lunchen kommer i
ir att vara pi Monrads den22 december kl. 12.00.
Beslutades att ordftirande ska dela ut inbjudan i pappersform till l?irama. Beslutades att ordftirande,
Johanna Gavefalk och Eva Lunderquist ska delta i irets jullunch.
$ 6 Ovriga frAgor
Skolan planerar att h6lla ett ft)r?ildramdte tisdagen den

3l januari 2017 om uth6llighet. FF har fEtt en

forfrigan om att vara delaktiga pi detta mdte. Beslutades att ordft)rande ska be Rektorn precisera vilken
roll FF skulle kunna ha pi ett sidant mdte och lite mer i detalj lorklara vad mOtet ska handla om och hur
det ska vara upplagt. Beslutades ocksi att ordfi)rande ska friga Rektorn om man vid detta mdte iiven kan
ta upp frigan hur eleverna kan ftirhilla sig till och hantera den mentala och sociala pressen.
$ 7 Niista mdte
N?ista styrelsemdte beslutades

till

tisdagen den 14 mars 2017 kI.19.00 hos Agneta Falkenberg, Karlaplan

8.

$ 8 Ordftrande ftirklarade mdtet avslutat.
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