
Protokoll föräldraföreningsmöte 2016-10-13
Närvarande Linda Andersson, Frida Klehr, Linda Ölander, Jonas Vessfjord, Jesper Josefsson, Lina 
Eriksson, Anette Gissberg, Andreas Larsson, Therese Fors

-Dannikeloppet
Sammanfattningsvis gick genomförandet av Dannikeloppet bra. Många positiva kommentarer från 
folk som deltog. Det finns dock ngr förbättringar att genomföra till nästa år.

Förbättringar till 2017:
En speaker som välkomnar och håller koll på starterna samt ropar upp lagnamn deltagare. 
Speakern kommunicerar via telefon med en person nere vid hinderbanan.
Funktionärer längs med banan.
Deltagare behöver anmäla sig med förnamn och efternamn. 
Deltagare bekräftar närvaro till sekretariatet. Vi använder tidtagarur och flera funktionärer har den 
uppgiften.
Inga återbetalningar, bindande anmälan.
Fler pilar, ca 5-10 st till 5,6 km rundan.
Ev trycka upp T-shirts till deltagare som vinst.
Visa karta över de längre distanserna för startande.
Ha uppvärmning tillsammans kl 9.30.
Startprogram till alla som anmält sig med starttider, prisutdelning och regler.
Ev Banan eller äpple till alla startande.
Ev Lotteri med vinster såsom Aloe Vera produkter, massage, annan kroppsvård.
Fler distanser tex gå 2,5 km, 5 km.
Samarbete med fler föreningar.

-Markera leder
Kontakta DIK om samarbete samt kolla skyltar med Primo eller TH. Jesper kollar upp detta.

Föräldrarådet 19/10
Den 19/10 träffar föräldraföreningens representanter skolan och förskolans personal i 
föräldrarådet. Då representeras klasserna/grupperna av de föräldrar som utsågs på föräldramötet 
vid skolstarten. 

Då behöver vi lyfta följande frågor:
-Relä belysning vid skolans grusplan. Fungerar väggskåpet?
-Ungdomar på byn, vad gör vi? Vad vill ungdomarna ha för sysselsättning? Hur når vi dem? 
-Önskemål om att få resurs till år 4.
-Be om aktuella maillistor från samtliga grupper. Listorna för smultron/ hallon, fskl, år 1,2,4,5,6 
behöver uppdateras. Finns de nya eleverna med tex Joar, Hillevi och Narges?

-Skylt till Hinderbanan
Therese kontaktar Christian Wigertz.

-Bankärenden
Vi vill koppla ett swishnr till Föräldraföreningskontot samt byta namn på kontot. 
Anette, Andreas, Lina ordnar det.

-Ny ekonomiansvarig sökes. 
Vi behöver någon som kan ta över efter Lina och Anders Eriksson.

Nästa möte 22/11 kl 19.00
Nyckel till det mötet ordnar Linda Andersson.
Fika står Andreas för.
Kallelse ordnar Anette.




