Protokoll Styrelsemöte

2017-03-14

Dannike Föräldraförening
Mötet hålls bl a med anledning av att föreningens kassörer Lina Eriksson och Anders
Eriksson avsagt sig sitt uppdrag.
1. Mötets öppnande
a. Ordförande Jesper Josefsson hälsar deltagarna välkomna
Närvarande Lina Eriksson, Linda Johansson, Andreas Larsson, Katarina Johansson, Anette
Gissberg, Jonas Tapper, Linda Andersson och Therese Fors
2. Val av sekreterare för mötet
a. Till sekreterare väljs Therese Fors
3. Val av justeringsman
a. Till justeringsman väljs Linda Andersson
4. Agenda
a. Fyllnadsval av ny kassör inom styrelsen
b. Påsklovsaktiviteter i klubbstugan. Linda Andersson och Jesper ordnar
filmkväll onsdagen den 12/4 i klubbstugan. Linda ordnar inbjudan. Filmvisning för fskl-år 6
kl 17.30-19.00 och för år 4-6 kl 19.00-20.30. Godis och popcorn köper Linda in.
c. Upprustning av hinderbanan. Den 17/4, annandag påsk, träffas vi kl 9.30
vid hinderbanan. Andreas gör inköp av linor till häcklinorna. Linda Andersson gör inköp av
trallskruv till labyrinten samt gör inköp av korv, fika och dryck. Katarina och Jesper kollar
upp kontakter på grillgaller. Therese gör en förfrågan om grillgaller till Ola på
servicekontoret och till Anna Karlsson på Fritids-och folkhälsoförvaltningen. Kvitton lämnas
till DIK:s kassör för överföring av bidrag från Borås stad som DIK fått till underhåll av
hinderbanan.
d. Vandringsleder. Therese kontaktar Anna Karlsson på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i Borås stad ang markeringssystem på leder och förfrågan om ev
bidrag för inköp av stolpar etc. Linda Johansson tar reda på mer info ang bidrag från
Leader. Therese gör en förfrågan till DIK ang samarbete kring markering av leder.
e. Lina Eriksson gör en utskrift på uppmaning till föräldrar och invånare i
Dannike att skänka ett bidrag till Föräldraföreningen. Lina ber skolan om hjälp att nå ut
med infon till alla fld samt sätter upp info på anslagstavlorna. Anette lägger ut info på
dannike.nu samt vår facebook sida.
f. Therese och Linda Andersson lämnar info om skylt med aktivitetsplatsens
sponsorer och regler till Christian Wigertz.
g. Det är föräldraråd den 21/3 kl 18.00. Då framför vi info om bidrag till
skolresor, vår oro kring personalfrågan på skolan samt frågar vilka åtgärder som kommer
vidtas för förbättring. Föräldrarådsrepresentanterna är kallade till mötet.

h. Nästa mötesdatum 6/4 2017 kl 19.00 i klubbstugan.
5. Konstituerande val
a. Styrelsen utser Andreas Larsson (731124-5554) till ny Kassör
6. Mötet avslutas
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