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Niinarande:

Anna Jonassen, Ulrika Jansson, Eva Urban, Christina Jungner, Agneta Falkenberg, Cia
Attling, Gustaf von Sivers, Gunnar von Koch, Katarina Wiggman

Frinvarande: Tara Sonnorp
Plats:
$

1

Hos Eva Urban

Ordftrande fiirklarade m6tet Oppnat

$ 2 Info fr6n Jullunchen
Gustaf von Sivers rapporterade fran jullunchen frr ldrarna pi Villa Pauli den 22 december. Eva Urban
och Gustaf von Sivers var med pi jullunchen. Gustaf von Sivers hade pi jullunchen hiilsat alla v6lkomna

pi loriildraftireningens v?ignar. Ett ftirslag att beakta till ndsta irs jullunch ?ir att ftirsOka ha jullunchen
nigot tidigare i december ftir att det inte ska bli ftir stressigt precis ftre julafton. Ett annat ftirslag som
kom upp var att anordna en lunch vid en tidpunkt niir l2irarna kanske har mer tid t.ex i januari.
Beslutades att beakta dessa tv6 ftirslag niir tidpunkten fiir 6rets jullunch diskuteras med rektom.
$ 3 Ekonomisk redogdrelse och beslut om medlemsavgifter

Agneta Falkenberg informerade om att vi fdreningen har cirka 83.000 kr i kassan och att fdreningen fittt
ytterligare 7 nya medlemmar sedan senaste m6tet. Ca36 %o av alla l:or har betalat medlemsavgiften.
Beslutades om att maila ut brevet som ordfdrande skrivit om Fdriildrafiireningen och dess arbete. Detta
brev ska mailas ut till samtliga l:or i hopp om att fler av dessa ska betala in medlemsavgiften.
Beslutades att avgiften fdr 3 6rs medlemskap ska fortsiitta vara 400 kr per bam oavsett om man har flera
barn i skolan.
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$ 4 Klassvisa studentflak
Frigan om gemensamma studentklassflak diskuterades iter. Anna informerade om att hon informerat
rektom om Fdr[ldraft)reningens Onskan om att "studentflaken " ska anordnas klassvis. Rektom
informerade om svirigheterna att best6mma 6ver "studentflaken" och att det var nigot som eleverna
sjillva ordnade och skolan inte var inblandad i.

Alla niirvarande var Overens om att arbeta fbr att skolan bdr ta ett beslut om att klassflaken ska anordnas
klassvis, si att inga elever riskerar att inte ha nigot flak att 6ka pi och ftir att minska stressen hos elevema
att fi vara med pi extra popul6ra flak. Det bdr vara en policyfrdga i ett elevhfllsoperspektiv.

till rektorn om F0rildraftireningens uppfattning och
dnskemil om att skolan agerar mer kraftfullt. Beslutades ocksi om att frrsdka fE ett beslut om att
studentflaken skall vara klassvis under viren frr att informera om detta pi informationsmdtet frr de nya
l:oma i hdst. G6r det inte att fatla ett policybeslut i frigan kan F6r6ldraloreningen alltid informera om
F6riildraftireningens stindpunkt i frigan pi detta m0te.
Beslutades att ordfdrande ska skriva ett brev

$ 5 Fdreliisningar

Agneta Falkenberg berlttade kort om Niclas Adalberths ft)reltisning som hd,lls den l2e januari.
Fdreliisningen var mycket uppskattad bland eleverna. Uppliigget att l6ta en elev vara moderator var

mycket lyckad och skulle kunna anvdndas vid framtida frreliisningar niir det passar. Agneta skall
sammanstiilla en kort text om ftireliisningen som skall liiggas ut pi F0rlldraftireningen hemsida.
Anna informerade om att hon varit i konkkt med Daniel Hannah som fiireldsare den 22 mars eller den 5
april. Daniel Hannah 6r riksdagsman ftir liberalerna och engagerad i flyktingfrAgan. Eftersom inte alla
elever fdr plats i aulan beslutades att 1:orna och 2:oma skulle inbjudas till ftrelisningen och 3:oma i min
av plats.
g6

6wiga frigor

Beslutades att Ulrika Jansson ska kontakta festkommitt6n som anordnar avgingselevernas virbal fOr att
se om de behtiver nigon hjAlp. Fiiraldrafbreningen planerar att bidra med 5000 kronor till virbalen fiir aft
ftirsOka h6lla ned kostnaden ftir balen.

Beslutades att nigra frin Fdr?ildra{ilreningen ska delta i skolrAdet den22 februari. Anna Jonassen ska
skicka ut ett mail till samtliga i styrelsen nigon vecka innan frr att se vilka som kan 96.
Beslutades att F0riildrafd,reningen ska servera studentfrukost den

7

juni.
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$ 7 N8sta m6te

Nasta styrelsem6te beslutades

till

onsdagen den

NEsby Park
$

I

Ordf6rande fbrklarade m6tet avslutat

MW
Vid protokollet

l9 april kl.19.00

hos Ulrika Jansson, Sj0v[gen
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