
Styrelsemöte Elunds föräldraförening 200923 

1. Mötet öppnas, sekreterare och justerare väljs 
Ordförande, Sara Nylén öppnar mötet och sekreterare, Hanna Thunberg och justerare, Malin 
Svakko väljs.  

2. Presentation av närvarande 
Då ingen personal från skolan närvarar behövs ingen närmare presentation. 
 
Närvarande: Therese Jakobsson, Sofia Hassona Orr, Kaisa Rytty Sylvén, Malin Svakko, Sara 
Nylén, Hanna Thunberg. 

3. Rektor informerar 
Ingen från skolan deltar på mötet.  

4. Frågor från medlemmar till skolan 
Inga frågor från medlemmar.  

5. Genomgång av tidigare protokoll 
Vi går igenom tidigare protokoll från senaste styrelsemöte 200923 

6. Ekonomi och inköp 
- Kassör, Katarina Kostic, har gjort klart årsbokslutet. Årsbokslutet ska nu granskas och 
revisionsberättelse ska skrivas.  
 
- Vi har fått föreningsbidrag i juni 2020. 
- Vi har köpt in hopprep till skolan och i juni bjöd vi eleverna på skolan på glass. 
 
- Ordförande, Sara Nylén,  ställer frågan till rastansvarige för att höra om de är i behov av mer 
redskap.  
 
- Revisor kommer att tillfrågas om hon vill sitta ett år till. I annat fall finns en ersättare.  
 
- Vi diskuterar huruvida vi ska höja medlemsavgiften inför läsåret 21/22 eller inte. Beslut kring 
detta tas på årsmötet.  

7. Information till medlemmar 
Marknadsföring. En ny affisch skickas till rektor som bifogar till klasslärare som i sin tur 
bifogar till föräldrar och sätter upp i kapprummet. I samband med detta utlyser vi även årsmötet.  
 
Vi utlyser årsmötet via hemsida och mail till föräldrar via klasslärare. På hemsidan läggs också 
dagordning för mötet. 
 
Samarbete med klassföräldrar - skjuter upp till efter årsmötet. 



8. Kommande möte 
Årsmöte; 21 oktober kl. 18.00  

9. Övrigt 
- Stadgarna 
Vi läser igenom stadgarna. 
 
- Verksamhetsberättelse 
Hanna Thunberg och Sara Nylén skriver verksamhetsberättelse. 
 
- Hallhyra 
  Till klassaktivitet kan man hyra hallen gratis via bokningen på hemsidan, till privat ändamål   
  hyrs hallen personligen via bokningen.  

10. Ordförande avslutar mötet 

Sekreterare       Justerare 

Hanna Thunberg      Malin Svakko


