Fdriildraftiren ingen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm

Protokoll

-

styrelsemOte

Protokoll - Fiiriildraftireningen VRG Djursholm stSrrelsemiite 23 maj 2Ol7
Dagordning
l. Mdtets dppnande
2. Ekonomi

3.
4.
5.
6.
7.

Fdreldsningar och studiebes6k
Klassvisa studentflak

Ovriga frigor
Nlsta miite
Mdtets avslutande

Nflrvarande:

Anna Jonassen, Christina Jungner, Johanna Gavefalk, Eva Lunderquist, Tara Sonnorp,

Frinvarande: Agneta Falkenberg Martina Ekman, Klas Hillstrdm, Magnus S0derblom
Plats:

$

pA skolan

I Ordlorande ft)rklarade

mdtet dppnat

$ 2 Ekonomi.

Konstaterades att intiikterna i 6r iir nigot l?igre iin ft)rra 6ret och FF behdver ca. 40 tkr i inttikter per 6r ft)r
att tacka sina kostnader.
$ 3 Fdreltisningar och studiebesdk

Ordft)rande informerade om att rektorn framftirt att eleverna sdtter stort viirde pi externa talare och ber FF
att fortsiitta detta uppskattade arbete. Beslutades att ordftirande ska be Magnus Sdderblom att undersdka
om Andreas Carlsson som 6r en kiind musikentreprendr och grundare av AMB, academy of music and

iret flven skulle kunna tala ftir lorn och 2orna under
i styrelsen fEr i uppdrag att fundera p6 talare som kan vara ldmpliga ftir hdsten.
Ordft)rande informerade om att Klas Hillstrdm har ordnat si att 60 elever ska f;i g6ra ett studiebes6k pi
business som talade fi)r 2orna och 3orna under
h<isten 2017. Samtliga

Handelsh0gskolan under h6sten.

F6rflldraftireningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll - styrelsemdte

$ 4 Klassvisa studentflak
Rektorn har informerat att om att skolan dnskan om klassvisa studentflak

de som gar ut nilsta 61 2018. FF stdttar detta beslut
g 5 Ovriga

[r

ftirankrade hos 99oma som

tr

till fullo.

frigor

Beslutades att ordftirande, Johanna och Eva ordnar studentfrukost den l2juni
Beslutades att rektorn skulle avtackas den 12 juni kl.l 0.30.
Beslutades att FF ska delta med en representant pi avslutningen filr loma och 2orna den 15 juni. FF ska
bidra med pengar till priset ftir b?ista kamrat i respektive &rskurs. 500 kr per pris.
Beslutades att FF ska delta pi mdtet med ftriildrarna till elevema i irskurs 1 den 17 augusti. Johanna kan
delta. FOrhoppningsvis 6ven nigon mer.
Beslutades att FF ska delta pi mdtet med frrf,ldrama till elevema i drskurs 2 och 3 den 2l augusti.
Ordftirande, Eva och Johanna kan delta
Beslutades att Christina ska undersOka om det gflr att ta bort kravet p[ revisorssuppleant i FFs stadgar.
$ 6 Niista m6te
Nista styrelsemdte beslutades till torsdagen den l4 september 20.00 efter irsm6tet i VRGs lokaler
$ 7 Ordftrande ftirklarade mdtet avslutat

Christina Jungner

/ry'*

