Ljungdalaskolans föräldraförening
Dag: 2015-04-14
Plats: Ljungdalaskolans personalrum
Tid: 18.30-20.50

Årsmötesprotokoll
Närvarande: Ola Persson, Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Monica Prins, Göran
Månsson, Jonas Andersson, Helena Hejman, Camilla Karlsson, Marie Götesson.
Från skolan: Eva-Gunilla Paulin Nilsson, Erika Gran,

§ 1) MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2) VAL AV :
# mötes ordförande, sittande Ola Persson
# mötes sekreterare, sittande Helena Hejman
# 2st mötes justeringsmän tillika rösträknare, Jonas Andersson och Anna Romberg

§ 3) OM MÖTET HAR BLIVIT KORREKT KALLAT
Ja

§ 4) DAGORDNINGEN
Fastställs

§5) FÖREDRAGNING AV FÖRENINGENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen.

§6) FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN
Ja

§7) BEHANDLING AV FÖRSLAG FÖR
# styrelsens förslag till medlemsavgift, enl tidigare 50kr/termin/familj
# övriga förslag från styrelsen, nej
# förslag från medlemmar, nej

§8) EKONOMI
Kassan vid dags datum 30297kr.

§9) FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT
50kr/termin/familj.

§10) VAL AV STYRELSE
# ordförande, Ola Persson ges på förslag, men sätter en notis att till nästa år bör vi byta.
# övrig ordinarie ledamöter, omval i styrelsen, Helena Hejman, Gunilla Edvinsson. De som
sitter kvar på ett år, Maria Andersson, Jonas Andersson och på två år sitter Anna Romberg och
Göran Månsson.
# suppleanter omval Monika Prins, nyval Camilla Carlsson.

§11) VALBEREDNINGEN
Till valberedningen valdes Magnus Strömblad. Det finns två vakanta platser kvar i
valberedningen och årsmötet beslutade att styrelsen får arbeta aktivt med detta som en punkt på
dagordningen. Magnus valdes som sammankallande.

§11) ÖVRIGA FRÅGOR
Lärarna informerar att nya rektorn kunde tyvärr ej närvara ikväll, utan den 25 maj börjar hon
på heltid. Ceite får inbjudan till den 19/5 via mail.

Nationella proven är igång. På Ljungdalaskolan har man valt bort de nationella proven som
numera är frivilliga pga tidsbrist. Förändringar omkring genomförandet av nationella införs redan
till ht 2015.
Projektet med Wanås sätter igång. Den 12/5 åker alla på Ljungdalaskolan dit inkl all personal.
Vernissage fredagen den 22/5 ca 9-13 med öppet hus.
Skolan vill be om hjälp med att skriva en skrivelse till BUN, ang kulturprojektet. Projektet
innebär att eleverna får lära sig olika instrument och bekanta sig med andra estetiska former. Detta
projekt saknar pengar inför komma de år. Vilket innebär stor förlust för skolan eleverna och lärarna.
Under v22 blir det OS på fritids, vilka dagar återkommer de med.
Vårvandringen F-3, 29/4, mot Olahus och tillbaka. 4-6 har 8/5 cykling för de äldre eleverna
och Göingevallen 4/6.
Föräldraföreningen lyfter frågan ang städningen i gymnastiksalen. Vid flera tillfällen när vi haft
disco är gymnasiksalen mycket dammig och skitig. Föräldrarna ifrågasätter om det är hälsosamt att
genomföra aktiviteter där när dammet virvlar.
Styrelsen ställer frågan vad skolan önskar för våra pengar. Förslag var saker och material till
rastaktiviteter och/eller glass till den 30/4.
Vi tar beslutet att bjuda på glass på valborgsfesten, där kommer även frågan att ställas till
eleverna om de önskar något material.
En önskan från styrelsen skulle vara att ha en punkt på elevrådsmötet om eleverna har någon
fråga eller önskan till oss. Kanske skulle elevrådsrepresentanterna komma en gång på hösten och vi
skulle presentera oss.
Skrivelsen ang kulturskolan skrivs ihop och Helena skickar den till Erica.
Under mötet den 19/5 vill vi lyfta frågan att vi vill bekosta en aktivitet under vt 2016 för alla
elever på skoltid tex funcamp.

§5) MÖTET AVSLUTAS

______________________
Ola Persson, Ordförande

_____________________
Helena Hejman, sekreterare

