Fdr6ldraft)reningen vid Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm
Protokoll - styrelsemOte

Protokoll - Ftiriildrafiireningen VRG Djursholm styrelsemiite

18/1 1-2015

Dagordning
1. Mdtets dppnande
2. Ekonomisk redogdrelse

3.
4.
5.
6.
7.

Fdrel2isningar
Jullunchen

Ovriga frigor

N[sta mdte
Mdtets avslutande

Nlirvarande:

Anna Jonassen, Ulrika Jansson, Eva Urban, Christina Jungner, Agneta Falkenberg, Tara
Sonnorp, Cia Attling, Gustaf von Sivers

Frflnvarande: Katarina Wiggman, Gunnar von Koch
PIats:

$

t

Hos Anna Jonassen

Ordfdrande f6rklarade mdtet Oppnat

$ 2 Ekonomisk redogdrelse

Agneta Falkenberg presenterade en sammanstiillning pi 6rets intdkter och kostnader fram till den 25
oktober. Bl.a. kunde konstateras att fiirre l:or hade betalat j?imftirt med ftirra liisiret. Beslutades om att
ordftirande skulle skriva ett brev om F6rdldraforeningen och dess arbete. Detta brev ska mailas ut till
samtliga l:or i hopp om att fler av dessa ska betala in medlemsavgiften.
$ 3 Fiireliisningar

Anna informerade om att eleverna frdmst var intresserade av ftirelIsningar om olika karriiirvtgar och
ft)rellisningar kring flyktingfrigan. Alla n?irvarande var ocksi eniga om att iiven ftirsdka hitta fiirel?isare
som kan vidga vyema hos eleverna. Vi tycker ocksf, att det vore intressant att fh en fiirel2isare frin
forskarv6rlden. Cia Attling ska ta kontakt med Nobelstiftelsen och forsdka hitta en inspirerande talare.
Beslutades att awakta med Micke Spreitz eftersom vi har talare som vi tycker 5r mer lImpliga.
Beslutades att inte anordna nigon fiirel6sning under hiisten di det inte gir att f[ in ft)reliisning vid ett
passande tillf;ille. Beslutades att ist?illet ordna tvA ftireliisningar under viren och att ftirsdka ffi dem pi
lunchtid ndr alla elever 1r d5r.

F0dildrafdreningen vid V iktor Rydbergs Gymnasium Dj ursholm
Protokoll - styrelsemdte

F0ljande talare har vi som fbrslag

-

till

v&ren:

Henrik Norldn - skidespelare, bla i nya tv-serien Modus
Niclas Adalberth - en av grundama till Klama

Micke Tornving - skidespelare som bla. iir med i Parlamentet och har radioprogrammet
"F6rklara ftir oss Micke"
Mins Molander- representerar Human Rights Watch som ?ir en ekonomiskt och partipolitiskt
oberoende intemationell miinniskoriittsorganisation
Elisabeth Massi Fitz - ftirsvarsadvokat som [r engagerad i samhlllsdebatten
Marie Wharen-Herlenius - liikare, professor i Experimentell Reumatologi

$ 4 Jullunch

Beslutade att Tara Sonnorp, Eva Urban och Gustaf von Sivers ska delta pA Jullunchen fldr liirarna pi Villa
Pauli den 22 december. Ordft)rande Anna Jonassen ska resa bort samma dag och kommer att delta om
resan gdr att senarelligga. Beslutade ocksi att i samband med jullunchen ber?itta om fiirlildraftireningen
och framfrra vir uppskattning av liirarnas arbete.
$ 5 Ovriga fr&gor
Fr&gan om gemensamma klassflak diskuterades. Alla n?irvarande var dverens om att skolan b6r ta ett
beslut om att klassflaken ska anordnas klassvis, s& att inga elever riskerar att inte ha nigot flak att &ka

pi

och fiir att minska stressen hos elevema att fi vara med pA extra populiira flak. Det b6r vara en
policyfr8ga i ett elevhlilsoperspektiv. Fdriildrafdreningen som hjdlper titl pn studentdagen anser att det Er
svf,rt att vara aktiva i en aktivitet d?ir inte alla ?ir inkluderade. Cia Attling hade fiitt information om att de
andra VRG-skoloma ikte pi flaken klassvis. Beslutades att Anna skulle informera rektorn om
ftiriildrafr reningens stindpunkt.
$ 6 N6sta m6te

Niista styrelsemdte beslutades
Stockholm

till

onsdagen den 3 februari

$ 7 Ordfbrande fOrklarade m0tet avslutat

Vid protokollet

Christina Jungner

kl.

19.00 hos Eva Urban, Villagatan 16 i

