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Styrelsen
Styrelsen har bestått av
•

Ordförande Anna Henriksson

•

Kassör & Web Johanna Gavefalk

•

Sekreterare Agneta Falkenberg

•

Ledamot Ulrika Jansson

•

Ledamot Eva Urban

•

Ledamot Cia Attling

•

Ledamot Tara Sonnorp

•

Suppleant Mika Kjellberg

•

Suppleant Katarina Wiggman

Styrelsen hade 5 sammanträden under året, 2 st under höstterminen samt 3 st under vårterminen
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av Ulrika Jansson
Firmatecknare
Föreningens firma har tecknats av Anna Henriksson och Johanna Gavefalk
Revisor
Föreningens revisor har varit Sophie Ekwall Nachemson
Löner och arvoden
Inga löner eller arvoden har utbetalats till styrelsen.
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Viktiga händelser under året
Föräldraföreningen (FF) har träffat skolans rektor Kristy Lundström vid 5 tillfällen under läsåret.
Vid dessa möten har vi dels avhandlat datum för olika evenemang på skolan där FF varit med
och bla serverat kaffe med kaka, dels talat om skolmiljön för eleverna ur både praktiskt och
socialt hänseende.
Vårt mål är och har varit att bidraga till varje elevs trivsel och utveckling. Vi lägger stor vikt vid
att ordna föreläsare som kan ge eleverna ett bredare och ibland annorlunda perspektiv på livet än
vad de kanske vanligtvis möter i vardagen.
Hösten 2014 kom Oscar Kihlborg till skolan och föreläste för eleverna. Kihlborg var förste
svensk att bestiga Mount Everest. Han pratade om att förverkliga drömmar, att övervinna
svårigheter, om att sätta mål och hur man kan tänka för att nå dem. En inspirerande förmiddag.
På begäran av Elevkåren bjöd vi in Ulrika Sundberg som föreläste för alla elever i början av
mars. Ulrika är för närvarande ambassadör på Irland men har tidigare bland annat varit
ambassadör i Sudan och Pakistan
Under våren 2015 bjöd vi in Fredrik Reinfeldt till skolan. Fredrik höll en bejublad föreläsning
om framtidstro, var framtidens jobb kan finnas och hur den globala kartan kommer att se ut.
FF har träffat Elevkårens styrelse vid ett par tillfällen och vi har sponsrat Studentbalen.
På höstterminens sista dag bjöd FF all skolans personal på jullunch på Villa Pauli, ett mycket
uppskattat evenemang.
På vårterminens sista dag bjöd FF de förväntansfulla studenterna på frukost i HB, också ett
mycket uppskattat evenemang.
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Verksamheten i siffror
Medlemmar och avgifter
Medlemskapet per familj var 400 kr för tre läsår, oavsett hur många barn man har i skolan, vilket
inbetalats under första läsåret. För familjer med elever som gick i årskurs två eller tre under
2014/2015 var avgiften 150 kr/år.
Medlemskapet är frivilligt och under innevarande verksamhetsår har medlemsutvecklingen varit
stabil. Direktutskick och påminnelser om medlemskap, förbättrade kommunikationsmöjligheter
via hemsidan samt ett tidigare beslut att gå över till en engångsinbetalning under första året torde
också ha förenklat och underlättat medlemskap. Det är betydligt enklare att nå föräldrar under
första året. Inkomna medlemsavgifter uppgick till 34 300 kr från årskurs ett samt 10 800 kr från
övriga årskurser. FF erhöll dessutom ett fantastiskt bidrag på hela 40 000 kr från en anonym
förälder från årskurs tre. Sammantaget uppgick våra intäkter till 85 100 kr, en ökning med 34
800 kr jämfört med föregående verksamhetsår. Vi är mycket stolta och glada över detta.
Vid läsårets slut var 182 identifierade familjer medlemmar, dvs ca 35% av alla skolan elever. Det
är delvis svårt att uppskatta exakt antal medlemmar då man som familj betalar 400 kr oavsett
antal barn som går på skolan. Bidrag och medlemskapsnivå från årskurs ett kan betraktas som
något lågt (77 av 148 elever) även om man inräknar att några av eleverna har äldre syskon på
skolan och därför inte behöver betala medlemsavgift.
Målsättningen är att varje år inbringa minst ca 40 000 kr i medlemsintäkter från årskurs ett för att
kunna täcka kostnader för planerade aktiviteter.
Program och aktiviteter
Ett antal arrangemang anordnades under året. Kostnaderna för dess fördelade sig enligt följande:
•

Traditionsenlig jullunch för VRG:s personal (18 700 kr)

•

Bidrag till olika skolaktiviteter (3:ornas slutbal 10 298 kr)

•

Servering av kaffe och frukost (Fika 928,90 kr, Frukost 3:ornas studentdag 2 420,55 kr)

•

Utgifter i samband med föreläsningar (13 600 kr), fördelat på blommor (2 600 kr) och arvode
(11 000 kr).

Ekonomisk ställning och resultat
Av resultat- och balansräkning framgår föreningens ekonomiska ställning per 2015-06-30 samt
periodens resultat. Styrelsen föreslår att årets överskott på 38 699,79 kr överföres i ny räkning,
vilket innebär att föreningen har ett positivt kapital om 73 246,31 kr per 2015-06-30.
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