
Vinsta	  Grundskolas	  Föräldrarförening,	  styrelsemöte	  2015-‐03-‐17	  

Närvarande	  från	  styrelsen:	  Anna	  Gyllencreutz,	  Anna	  Finne	  Wistrand,	  Annika	  Wallin	  (ordförande),	  Jan-‐
Olof	  Deland,	  Lisa	  Lysen	  och	  Henrik	  Björnek	  (sekreterare	  denna	  gång).	  Därutöver	  deltog	  Ann	  Lindmark	  
(trafikutskoLet).	  Frånvarande	  från	  styrelsen:	  Johan	  Tufvesson	  

TrafikutskoA	  

J-‐O	  har	  pratat	  med	  Eva	  Burne	  på	  trafikontoret,	  som	  kan	  tänka	  sig	  eL	  möte	  mellan	  Trafikkontoret,	  skolan,	  
förskolan	  Björkbacken	  och	  VGFF.	  	  Det	  är	  vikRgt	  aL	  skolan	  är	  involverad	  i	  frågeställningarna	  för	  det	  ger	  
extra	  tyngd.	  Björkbacken	  har	  Rdigare	  visat	  intresse	  aL	  vara	  med.	  	  

AP1:	  J-‐O	  stämmer	  av	  med	  rektorn	  om	  skolans	  synpunkter,	  se	  även	  nedan  
AP2:	  Annika	  stämmer	  av	  med	  Björkbacken	  om	  deras	  synpunkter,	  se	  även	  nedan	  

Ann	  Lindmark	  har	  sammanfaLat	  trafiksituaRonen	  kring	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  i	  eL	  dokument	  som	  vi	  
gick	  igenom.	  DeLa	  dokument	  ska	  gås	  igenom	  med	  rektor	  och	  BirgiLa	  Hellman,	  förskolechef	  på	  
Björkbacken	  för	  aL	  få	  feedback,	  och	  eventuellt	  nya	  uppslag,	  under	  denna	  vecka.	  DäreXer	  lägger	  vi	  ut	  det	  
på	  VGFF:s	  hemsida	  och	  skickar	  det	  Rll	  Trafikontoret,	  med	  kopia	  Rll	  stadsdelsdirektör	  för	  kännedom,	  med	  
önskan	  om	  möte,	  snabb	  återkoppling	  samt	  omgående	  insatser.	  

Återkoppling	  på	  dokument:	  

• Lägg	  Rll	  aL	  många	  föräldrar	  från	  alla	  årskurser	  är	  bekymrade	  över	  trafiksituaRonen.	  

• Notera	  lite	  kring	  aL	  när	  fartkontroller	  gjorts	  har	  polisen	  jobbat	  i	  reflexvästar	  vilket	  haX	  en	  
lugnande	  effekt	  på	  trafiken.	  När	  de	  inte	  är	  där	  är	  trafiksituaRonen	  mer	  intensiv.	  Ex	  upplevs	  aL	  
bussarna	  köra	  väldigt	  fort.	  

• Notera	  aL	  bilar	  kör	  om	  bussarna	  vid	  hållplatserna	  inför	  avlämning	  i	  drop	  zone.	  

• Notera	  aL	  det	  inte	  finns	  Rllräckligt	  många	  säkra	  samt	  funkRonella	  angöringsplatser	  (drop	  zone).	  	  

• Notera	  aL	  vi	  vIll	  ha	  en	  dialog	  kring	  häckar/övergångsställe	  på	  Västergöksvägen/Vinstavägen.	  

Brev	  Dll	  medlemmar/föräldrar	  

Vi	  ska	  skicka	  ut	  eL	  digitalt	  brev	  Rll	  alla	  föräldrar	  och	  medlemmar.	  AmbiRonen	  är	  eL	  	  kor^aLat	  brev	  med	  
referenser	  Rll	  våra	  mötesprotokoll.	  Följande	  områden	  föreslås	  beröras:	  

• Klubben	  

• Generella	  trafiksituaRonen	  samt	  tryck	  på	  aL	  respektera	  parkeringsförbud	  och	  gällande	  
hasRgheter	  på	  Vinstaskolgränd	  och	  aL	  ej	  parkera	  på	  troLoar	  och	  drop	  zone,	  



• BeräLa	  om	  vilka	  årskurser	  som	  hi`lls	  har	  sökt	  bidrag	  från	  föreningen	  

• SkolfotoinformaRon	  

• SkolombyggnaRonen	  

• Påminna	  om	  medlemsavgiX	  

• Om	  aL	  starta	  utskoL	  om	  föräldraintresse	  finns	  

• Bjuda	  in	  Rll	  öppna	  styrelsemöten	  

Ombyggd	  F-‐9	  skola	  

Lisa	  har	  pratat	  med	  kollega	  på	  PEAB	  med	  erfarenhet	  av	  tunnelbyggen.	  Förbifarten	  ska	  spränga	  80	  m	  
underjorden.	  Kollegan	  tror	  inte	  det	  kommer	  påverka	  skolverksamheten	  på	  något	  allvarligt	  säL.	  Trafiken	  
kommer	  dock	  aL	  öka	  på	  Bergslagsvägen.	  	  Lisa	  fortsäLer	  ha	  kontakt	  med	  kollegan.	  	  	  

Skolfoto	  

Per	  Frölander,	  friRdsledare	  på	  Vinsta	  Grundskola	  Västra,	  tar	  över	  skolfotohantering.	  Just	  nu	  är	  Photomic	  	  
och	  Svenskt	  Skolfoto	  de	  utvalda.	  Per	  bedömer	  också	  leverantören	  ur	  skolans	  perspekRv	  och	  krav	  på	  
bilder,	  inte	  bara	  föräldrarvinkeln.	  Så	  alla	  frågor	  och	  säljare	  kan	  hänvisas	  Rll	  Per.	  VGFF	  kommer	  bara	  vara	  
en	  remissinstans	  framöver.	  

Back-‐up:er	  

Två	  saker	  på	  dagordningen.	  Bokföringen	  fanns	  på	  en	  USB-‐sRcka	  i	  Henriks	  almanacka	  som	  har	  försvunnit	  
eller	  stulits.	  Ingen	  back-‐up	  fanns.	  Bokföringen	  får	  göras	  om	  baserat	  på	  förra	  läsårets	  resultat	  och	  
balansräkning,	  men	  deLa	  skapar	  merjobb.	  Annika	  har	  styrelseprotokoll	  i	  original	  som	  måste	  hanteras	  och	  
lagras.	  	  

AP3:	  Vi	  ber	  Johan	  aL	  undersöker	  om	  vi	  kan	  lagra	  back-‐uper	  i	  någon	  molntjänst	  eller	  lagringstjänst	  som	  
följer	  med	  hemsidan.	  

Namnänding	  

Beslut	  kring	  namn	  och	  stavning	  (versaler	  och	  gemener):	  Förälrdarföreningen	  ska	  heta	  	  Vinsta	  
Grundskolas	  Föräldrarförening.	  	  

I	  kontakt	  med	  skaLemyndigheten	  med	  anledning	  av	  namnbytet	  kom	  det	  fram	  aL	  vi	  saknar	  uppgiXer	  om	  
firmatecknare	  i	  stadgarna	  samt	  vem	  som	  har	  deLa	  ansvar	  eXer	  varje	  årsmöte.	  Beslutet	  på	  mötet	  blev	  aL	  
ordförande	  och	  kassör	  tecknar	  firman	  oberoende,	  och	  aL	  vi	  uppdaterar	  stadgarna	  med	  deLa	  i	  samband	  
med	  nästa	  medlemsmöte,	  6	  maj,	  som	  då	  blir	  en	  extrastämma.	  Sedan	  kan	  stadgeändringen	  träda	  i	  kraX	  
vid	  ordinarie	  årsmöte.	  YLerligare	  en	  ändring	  i	  stadgarna	  blir	  eL	  Rllägg	  om	  aL	  stadgarna	  ska	  reglera	  den	  
verksamhet	  som	  föreningen	  bedriver	  på	  Vinsta	  Grunsksola	  Östra.	  På	  sikt	  hoppas	  vi	  aL	  föreningen	  
kommer	  aL	  kunna	  omfaLa	  hela	  Vinsta	  Grundskola	  men	  i	  dagsläget	  är	  det	  svårt	  aL	  ha	  klassombud	  på	  



högstadiet	  och	  driva	  vår	  verksamhet	  där	  eXersom	  högstadiet	  vill	  ha	  ha	  kvar	  sin	  modell	  med	  föräldrarråd.	  
Västra	  och	  Östra	  finns	  dessutom	  på	  olika	  platser.	  

AP4:	  Annika	  skirver	  ut	  årsmötesprotokoll	  och	  protokoll	  från	  mötet	  som	  beslöt	  namnändring	  och	  ger	  
Henrik.	  Henrik	  skriver	  ansökan	  om	  namnändring	  och	  skickar	  Rll	  skaLemyndigheten.	  

AP5:	  Annika	  föreslår	  stadgeändring	  Rll	  nästa	  styrelsemöte	  21	  april.	  

Bankaccess	  

Annika	  fick	  ansökningpapper	  från	  Nordbanken	  aL	  fylla	  i.	  Vid	  oklarheter	  får	  Nordbanken	  vidtalas.	  

Vad	  gör	  vi	  med	  kassan	  

Annika	  tog	  upp	  hur	  vi	  spenderar	  VGF:s	  pengar.	  Kassan	  bara	  ökar	  och	  pengarna	  går	  inte	  åt.	  DeLa	  är	  en	  
trovärdighetsfråga	  mot	  föräldrarna	  som	  betalar	  medlemsavgiX.	  Vi	  har	  godkänt	  pengar	  Rll	  instrument	  
med	  mera	  Rll	  eL	  musikrum	  men	  inget	  händer	  på	  skolan	  pga	  lokalbrist.	  Andra	  förslag	  är:	  

• Digitala	  mikroskop	  

• Robusta	  redskap	  för	  utemiljö	  

• Speciell	  VGFF-‐resa	  för	  en	  utpekad	  årskurs.	  

• En	  akRvitet	  på	  Vinsta	  Grundskolans	  dag,	  ex	  clown,	  dansuppvisning	  

• Klasserna,	  en	  i	  taget	  är	  lämpligt,	  får	  besöka	  Vetenskapens	  hus	  och	  ha	  laboraRoner	  där.	  Kan	  vi	  stå	  
för	  buss	  och	  lunch?	  

AP6:	  Anna	  F	  W	  undersöker	  möjligheter	  och	  kostnader	  för	  Vetenskapens	  hus.	  

Nästa	  medlemsmöte	  

Nästa	  medlemsmöte	  är	  den	  6	  maj	  och	  kallelse	  ska	  skickas	  ut	  cirka	  3	  veckor	  innan.	  Rektorn	  har	  inte	  
möjlighet	  aL	  närvara	  på	  deLa	  möte.	  	  Ämnen	  för	  mötet	  är:	  

• Vinsta	  Grundskolas	  Dag	  

• OmbyggnaRonen/volymstudien	  

• Nyheter	  om	  trafiksituaRonen	  

Föreläsare	  Dll	  årsmötet	  

Vi	  behöver	  bestämma	  föreläsare	  Rll	  årsmötet.	  Nedan	  förslag	  var	  kort	  diskuterade:	  

• MarRn	  Forster,	  förfaLare,	  psykolog	  med	  fokus	  på	  barnuppfostran	  

• Något	  kring	  överträningsskador	  och	  brist	  på	  återhämtning	  som	  man	  ser	  hos	  många	  elever	  



• Ämnen	  kring	  skolstress	  och	  prestaRonsångest	  hos	  barn	  

• Något	  kring	  barns	  lärande,	  barns	  egen	  lärsRl,	  moRvaRon	  och	  läxläsning	  	  

• Petra	  Krantz	  Lindgren	  och	  barns	  självkänsla	  

AP7:	  Alla,	  kolla	  webben	  och	  	  kom	  med	  förslag	  Rll	  Anna	  inom	  någon/ra	  veckor.	  	  

Nästa	  styrelsemöte	  

Till	  nästa	  styrelemöte,	  21	  april,	  där	  rektorn	  deltar	  förslås	  förljande	  ämnen	  aL	  tas	  upp:	  	  

• Trivselledare	  

• FriRdsledare	  i	  2:an	  

• Status	  musikrum	  

• Webverktyget	  glosboken	  som	  nu	  kostar.	  Finns	  alternaRv?	  

• Kort	  om	  barn	  som	  avviker	  från	  skolan	  

• Status	  förbifarten	  och	  skolombyggnad	  

• Status	  klubbens	  lokaler	  

• Skolwebbens	  uppdatering	  	  

Henrik	  Björnek	  

Justeras:	  

Annika	  	  Wallin  
Styrelseorförande


