
 

Dagordning årsmöte 2014-09-17 

 

1. Val av 

a. Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

c. två protokolljusterare tillika rösträknare 

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

3. Fastställande av dagordning 

4. Föredragning av 

a. styrelsens verksamhetsberättelse 

b. revisorns berättelse 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

6. Behandling av motioner från medlemmarna 

7. Behandling av propositioner från styrelsen 

8. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår 

9. Fastställande av årsavgift 

10. Val av styrelsemedlemmar: 

a. ordförande 

b. övriga ledamöter 

11. Val av 

a. en revisor 

b. en revisorssuppleant 

12. Val av föreningens valberedning 

Övriga frågor tar vi direkt efter Niclas Ottossons föreläsning 



 

	  

	  

Verksamhetsberättelse	  Vinstaskolans	  Föräldraförening	  	  
Verksamhetsåret	  2013-‐2014	  
	  
Styrelsens	  medlemmar	  2013-‐2014	  

Ordförande	   Annika	  Wallin	  
Sekreterare	   Johan	  Tufvesson	  
Kassör	   Henrik	  Björnek	  
Huvudklassombud	   Anna	  Gyllencreutz	  
Trafikansvarig	   J-‐O	  De	  Land	  
Föräldravandringar	   Lisa	  Lysén	  
Skolmiljö	   Anna	  Finne	  Wistrand	  

	  
Revisor	  
Lotta	  Lindroos	  
	  
Revisorsuppleant	  	  
Henrik	  Gaunitz	  
	  
Valberedning	  
Lotta	  Lindroos.	  En	  plats	  i	  valberedningen	  har	  varit	  vakant	  under	  våren.	  
	  

Styrelsens	  möten	  under	  verksamhetsåret	  
På	  årsmötet	  2013	  valdes	  två	  nya	  ledamöter	  in	  i	  styrelsen:	  Anna	  Finne	  Wistrand	  och	  Lisa	  Lysén.	  	  
	  
Styrelsen	  har	  kallat	  till	  och	  haft	  följande	  möten	  under	  verksamhetsåret:	  

• Årsmöte	  och	  konstituerande	  möte,	  den	  19/9.	  
• Två	  klassombudsmöten,	  den	  21/9	  och	  8/4.	  
• Fem	  möten	  tillsammans	  med	  rektor	  och	  studierektor,	  den	  3/10,	  14/11,	  4/2,	  25/3	  och	  3/6.	  
• Ett	  informationsmöte	  med	  representanter	  från	  skolledningen,	  utbildningsförvaltningen	  och	  

Vinstagårdsskolan,	  den	  10/12.	  
• Tre	  interna	  styrelsemöten,	  9/12,	  4/3	  och	  6/5.	  



 

	  
Samtliga	  möten	  har	  protokollförts.	   
	  
Övriga	  möten	  
Enskilda	  styrelsemedlemmar	  har	  därutöver	  haft	  möten	  med	  Trafikkontoret	  och	  skolfotoföretaget	  
FOVEA.	  	  

	  

Klassombud	  
Klassombuden	  är	  en	  viktig	  länk	  mellan	  klassen	  och	  Vinstaskolans	  föräldraförening.	  De	  valdes	  vid	  
läsårets	  första	  föräldramöte.	  Ombuden	  har	  fått	  information	  från	  föreningen	  som	  de	  spridit	  till	  övriga	  
föräldrar	  i	  sina	  årskurser.	  I	  förskoleklassen	  utsågs	  nya	  ombud	  vid	  årsskiftet.	  Under	  våren	  har	  lärare	  och	  
ombud	  fått	  information	  om	  att	  vi	  önskar	  att	  ombuden	  ska	  sitta	  kvar	  under	  ett	  helt	  år.	  
	  

Förskoleklass	  	  
Grön:	  Johanna	  och	  Mikael	  Altun,	  Silvi	  och	  
Sourin	  Aroian	  
Röd:	  Madeleine	  och	  Mattias	  Ekblom,	  Marie	  
och	  Martin	  Brodin	  
Blå:	  Pia	  och	  Simon	  Bender,	  Sura	  Al-‐Ftlawi	  
	  
Årskurs	  1	  	  
Grön:	  Caroline	  Gultidis	  Israelsson,	  Lisa	  Lysén,	  
Röd:	  Per-‐Anders	  Persson,	  Henrik	  
Samuelsson,	  
Blå:	  Petra	  Jöngren,	  Heléne	  Österlund	  
	  
Årskurs	  2	  
Mars:	  Per	  Nordgren,	  Rose-‐Marie	  Nilsson,	  
Ulrika	  Hill,	  Tommy	  Rolin	  
Neptunus:	  Staffan	  Billing,	  Maria	  Johansson,	  
Dennis	  Konstanzer,	  Christina	  Linden	  

Tellus:	  Carina	  Vänska,	  Mikael	  Vänska,	  Per	  
Jansson,	  Malin	  Jansson	  
	  
Årskurs	  3	  
3b:	  Richard	  Gyllencreutz	  
3b:	  Johanna	  Hansson	  
	  
Årskurs	  4	  
4a	  Guld:	  Birgitta	  Björnek,	  Malin	  Åkerman	  
4b	  Silver:	  Eva	  Esshagen,	  Jenny	  Callebro	  
	  
Årskurs	  5	  
Åk	  5	  Ulrika	  Strömberg,	  Åsa	  Lindbäck	  
	  
Årskurs	  6	  
Åk	  6	  Mari	  Anne	  Tallavaara,	  Maria	  
Samuelsson	  

	  
Klassombudsmöten	  
Under	  läsåret	  2013-‐14	  genomfördes	  ett	  klassombudsmöte	  på	  hösten	  och	  ett	  på	  våren.	  Till	  mötena	  
inbjöds	  alla	  föräldrar	  på	  skolan,	  alltså	  inte	  enbart	  klassombuden.	  På	  höstens	  möte	  kom	  drygt	  30	  
föräldrar	  vilket	  var	  rekordmånga.	  Vårens	  möte,	  som	  framför	  allt	  handlade	  om	  planeringen	  inför	  
Vinstaskolans	  dag,	  hade	  ett	  15-‐tal	  deltagare.	  	  
	  
	  



 

	  

Informationsinsatser	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  styrelsen	  haft	  som	  ambition	  att	  öka	  informationen	  om	  föreningens	  
verksamhet.	  Förhoppningen	  var	  att	  ännu	  fler	  skulle	  vilja	  bli	  medlemmar	  och	  engagera	  sig	  när	  de	  ser	  
vad	  VFF	  bidrar	  med.	  	  
	  

Föräldramöten	  
Representanter	  från	  styrelsen	  informerade	  om	  föreningens	  verksamhet	  på	  samtliga	  
föräldramöten	  vid	  läsårets	  början.	  Under	  verksamhetsåret	  tog	  styrelsen	  fram	  en	  uppdaterad	  
Powerpoint	  inför	  kommande	  föräldramöten.	  

	  
Foldrar	  
Styrelsen	  har	  vid	  höstterminens	  början	  delat	  ut	  två	  informationsfoldrar	  till	  alla	  klasser.	  En	  
handlade	  om	  föräldravandringarna	  och	  en	  om	  klassombudens	  uppgifter.	  Foldern	  om	  
föräldravandringarna	  uppdaterades	  och	  delades	  ut	  även	  vid	  vårterminens	  början.	  	  
	  
Klassombudsmöten	  
Nytt	  för	  detta	  verksamhetsår	  var	  att	  samtliga	  föräldrar	  på	  skolan,	  inte	  enbart	  klassombuden,	  fick	  
inbjudan	  till	  klassombudsmötena	  för	  att	  ta	  del	  av	  informationen	  där.	  	  
	  
Webben	  
Styrelsen	  har	  löpande	  publicerat	  aktuell	  information	  och	  protokoll	  på	  webbplatsen	  
vinstaskolanff.wordpress.com.	  Webbplatsen	  har	  haft	  cirka	  3000	  besök	  under	  verksamhetsåret.	  
Den	  fick	  ett	  nytt	  utseende	  och	  alla	  texter	  fräschades	  upp	  i	  slutet	  av	  verksamhetsåret.	  
	  
Facebook	  
Detta	  är	  andra	  året	  som	  VFF	  har	  en	  Facebooksida	  med	  adressen	  facebook.com/vinstsaskolanff.	  
	  
Mejl	  vid	  läsårets	  avslutning	  
Vid	  läsårets	  slut	  fick	  samtliga	  föräldrar	  ett	  brev	  via	  mejl	  som	  berättade	  vad	  föreningen	  arbetat	  
med	  under	  läsåret.	  

	  
Information	  till	  lärarna	  
Föreningen	  har	  också	  kommit	  till	  ett	  arbetsplatsmöte	  på	  skolan	  för	  att	  informera	  lärarna	  om	  
deras	  möjlighet	  att	  söka	  bidra	  från	  föreningen,	  och	  berätta	  om	  hur	  vi	  önskar	  att	  samarbetet	  med	  
klassombuden	  ska	  se	  ut.	  

	  



 

Trafikfrågor	  
En	  av	  föräldraföreningens	  ständigt	  prioriterade	  frågor	  är	  trygga	  skolvägar	  och	  trafiksituationen	  runt	  
skolan.	  	  
	  

Vinsta	  skolgränd	  
Våren	  2013	  hade	  VFF	  tagit	  initiativ	  till	  att,	  tillsammans	  med	  Vinstaskolan	  och	  den	  närliggande	  
förskolan	  Björkbacken,	  kontakta	  Trafikkontoret	  om	  situationen	  på	  Vinsta	  skolgränd.	  Speciellt	  
vintertid	  då	  vägen	  plogades	  dåligt	  och	  parkerade	  bilar	  skapade	  en	  smal	  och	  slirig	  körbana	  var	  
situationen	  farlig.	  Resultatet	  blev	  ett	  möte	  under	  hösten	  2013	  där	  VFF,	  Vinstaskolan	  och	  
Trafikkontoret	  gemensamt	  såg	  behovet	  av	  ett	  parkeringsförbud.	  Förbudsskyltarna	  sattes	  upp	  den	  
21	  november	  2013.	  	  
	  
Hastigheten	  på	  Vinstavägen	  
VFF	  har	  fortsatt	  att	  arbeta	  för	  begränsade	  hastigheter	  på	  Vinstavägen.	  Vi	  har	  drivit	  frågan	  om	  
bättre	  markering	  för	  ”skola”	  i	  vägbanan.	  Under	  sommaren	  märktes	  Vinstavägen	  upp	  med	  texten	  
”SKOLA	  30”.	  Vi	  har	  även	  drivit	  frågan	  om	  fler	  fartkontroller	  men	  har	  under	  året	  haft	  svårt	  att	  få	  
gehör	  för	  detta	  hos	  polisen.	  
	  
Skolpoliser	  
Vid	  verksamhetsårets	  början	  såg	  det	  ut	  som	  om	  skolpolisverksamheten	  skulle	  kunna	  fortsätta	  
trots	  att	  polisen	  inte	  längre	  har	  resurser	  för	  att	  utbilda	  skolpoliser.	  Men	  det	  visade	  sig	  inte	  
möjligt.	  Under	  verksamhetsåret	  har	  VFF	  undersökt	  frågan	  om,	  och	  i	  så	  fall	  hur,	  man	  skulle	  kunna	  
driva	  och	  ansvara	  för	  skolpolisverksamhet	  på	  annat	  sätt.	  	  

	  

Föräldravandringar	  
Under	  året	  genomfördes	  föräldravandringarna	  som	  vanligt	  under	  höst	  och	  vår.	  	  
	  

Fem	  av	  sju	  årskurser	  vandrade	  under	  hösten	  
Under	  hösten	  vandrade	  åk	  6	  den	  20/9,	  åk	  5	  den	  27/9,	  åk	  4	  den	  4-‐5/10,	  åk	  3	  den	  11-‐12/10,	  åk	  2	  
den	  18-‐19/10,	  åk	  1	  den	  8-‐9/11	  och	  f-‐klassen	  den	  15-‐16/11.	  	  Den	  årskurs	  som	  haft	  störst	  andel	  
engagerade	  föräldrar	  i	  föräldravandringarna	  vinner	  2000	  kronor	  till	  klasskassan.	  Årskursen	  med	  
näst	  störst	  andel	  föräldrar	  vinner	  1000	  kronor	  till	  klasskassan.	  	  Hösten	  2013	  vann	  åk	  4	  
förstapriset	  och	  åk	  1	  vann	  andrapriset.	  VFF	  har	  satt	  in	  pengar	  på	  vinnarnas	  klasskonton.	  	  

	  



 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Samtliga	  klasser	  vandrade	  under	  våren	  
Under	  våren	  vandrade	  åk	  6	  den	  21	  mars,	  åk	  5	  den	  4	  april,	  åk	  4	  den	  11-‐12	  april,	  åk	  3	  den	  25-‐26	  
april,	  åk	  2	  den	  9-‐10	  maj,	  åk	  1	  den	  16-‐17	  maj	  och	  förskoleklassen	  den	  23-‐24	  maj.	  Åk	  4	  vann	  
förstapriset	  även	  denna	  termin	  och	  åk	  5	  vann	  andrapriset.	  VFF	  har	  satt	  in	  pengar	  på	  deras	  
klasskonton:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ny	  mötesplats	  på	  Ungan	  
Föräldraföreningen	  har	  haft	  bekymmer	  med	  förvaringen	  av	  västar	  och	  jackor.	  Förrådet	  vid	  
matsalen	  fylldes	  ständigt	  med	  städredskap	  och	  annat	  bråte.	  Därför	  flyttades	  västarna	  och	  
jackorna	  till	  Ungan	  vid	  årsskiftet	  2013-‐14.	  Därmed	  ändrades	  mötesplatsen	  för	  



 

föräldravandringarna.	  Information	  om	  detta	  spreds	  via	  uppdaterade	  foldrar,	  
hemsidan	  och	  mejl	  till	  klassombuden.	  

	  
Ingen	  föräldravandring	  på	  skolavslutningen	  
Styrelsen	  har	  också	  försökt	  locka	  föräldrar	  att	  delta	  i	  den	  av	  stadsdelen	  arrangerade	  
föräldravandringen	  på	  skolavslutningen.	  Föreningen	  utlovade	  200	  kr	  per	  vandrande	  förälder	  från	  
Vinstaskolan.	  Ingen	  förälder	  meddelade	  föreningen	  att	  de	  hade	  vandrat.	  

	  

Förhandling	  med	  skolfotoleverantör	  
Efter	  skolfotograferingen	  2013	  inkom	  klagomål	  från	  vissa	  klasser	  om	  bland	  annat	  suddiga	  kort	  och	  
konstiga	  miner	  på	  porträttfoton.	  Under	  hösten	  hade	  styrelsen	  kontakt	  och	  möten	  med	  FOVEA	  ett	  
flertal	  gånger	  för	  att	  förhandla	  fram	  ett	  nytt	  avtal	  och	  en	  kompensation	  i	  form	  av	  gratis	  skolkatalog	  till	  
samtliga	  elever	  vid	  nästa	  skolfotografering.	  Den	  nya	  överenskommelsen	  publicerades	  på	  vår	  hemsida.	  	  
	  

Skolmiljö	  	  
Under	  läsåret	  har	  det	  pågått	  en	  löpande	  dialog	  med	  skolledningen	  angående	  barnens	  skolmiljö.	  	  
	  

Raster,	  arbetsro	  mm	  
Styrelsen	  har	  fått	  in	  mejl	  från	  elever	  och	  föräldrar	  och	  framfört	  förslag	  och	  synpunkter	  till	  skolan	  
om	  bland	  annat	  rastvakter,	  stämningen	  på	  fotbollsplanen,	  rastverksamhet	  som	  passar	  både	  tjejer	  
och	  killar,	  arbetsro	  i	  klassrummen,	  mobilanvändning	  på	  skoltid,	  städning	  av	  toaletter	  och	  
duschar,	  ljudnivå	  på	  skolklockan	  (när	  det	  ringer	  in)	  och	  ljudnivån	  i	  matsalen.	  Även	  andra	  frågor	  
som	  barnens	  skolmåltider	  har	  diskuterats.	  
	  
Arbete	  mot	  mobbning	  
Föreningen	  stöttar	  skolans	  arbete	  mot	  mobbning	  bland	  annat	  genom	  att	  ge	  bidrag	  till	  Friends-‐
aktiviteter.	  Under	  läsåret	  har	  styrelsen	  kontaktat	  föreläsaren	  Nicklas	  Ottosson	  som	  kommer	  att	  
föreläsa	  om	  etik	  på	  nätet	  och	  nätmobbning	  i	  samband	  med	  årsmötet	  den	  17	  september.	  
Information	  om	  föreläsningen	  har	  gått	  ut	  med	  kallelsen	  till	  årsmötet,	  på	  föräldramöten,	  i	  
rektorsbrev	  och	  i	  skolans	  kalendarium.	  
	  
Högstadium	  
En	  fråga	  som	  föreningen	  har	  diskuterat	  med	  skolledning	  och	  föräldrar	  är	  hur	  Vinstaskolan	  kan	  bli	  
ett	  bra	  val	  för	  barn	  och	  föräldrar	  från	  föreskoleklass	  till	  årskurs	  6.	  En	  viktig	  del	  i	  att	  behålla	  elever	  
på	  Vinstaskolan	  är	  att	  det	  finns	  en	  bra	  högstadieskola	  i	  området	  att	  gå	  vidare	  till.	  	  Därför	  har	  
styrelsen	  varit	  i	  kontakt	  med	  Vinstagårdsskolan	  och	  Utbildningsförvaltningen.	  Föreningen	  följer	  
noggrant	  planerna	  på	  en	  ny	  högstadieskola/flytt	  av	  Vinstagårdsskolan.	  Att	  bygga	  ut	  Vinstaskolan	  



 

med	  en	  högstadiedel	  är	  ett	  av	  de	  mest	  intressanta	  alternativen,	  enligt	  
Utbildningsfövaltningen.	  Föräldraföreningen	  har	  informerat	  om,	  och	  diskuterat	  detta	  med	  
klassombud	  och	  andra	  intresserade	  föräldrar,	  på	  bland	  annat	  klassombudsmötena.	  Styrelsen	  har	  
också	  haft	  viss	  kontakt	  med	  Björnbodaskolans	  föräldraförening	  och	  Sörgårdsskolans	  
föräldraförening	  kring	  detta.	  

Vinstaskolans	  dag	  
Vinstaskolans	  dag	  gick	  av	  stapeln	  onsdagen	  den	  21	  maj	  klockan	  18:00	  –	  20:00.	  Dagen	  arrangeras	  av	  
Vinstaskolans	  föräldraförening.	  Varje	  årskurs	  ansvarade	  för	  minst	  en	  aktivitet	  samt	  för	  bakning	  av	  bröd	  
och	  kakor	  till	  försäljning.	  Klassombuden	  fördelade	  arbetet	  och	  bakningen	  inom	  sin	  årskurs.	  Målet	  med	  
Vinstaskolans	  dag	  var	  att	  stärka	  gemenskapen	  mellan	  elever,	  lärare	  och	  föräldrar.	  Samtidigt	  är	  vinsten	  
från	  Vinstaskolans	  dag	  en	  viktig	  förutsättning	  för	  att	  VFF	  ska	  ha	  ekonomiska	  förutsättningar	  att	  
fortsätta	  vårt	  arbete.	  Detta	  år	  arbetade	  styrelsen	  för	  att	  förnya	  och	  förbättra	  Vinstaskolans	  dag	  genom	  
att	  föreslå	  fler	  aktiviteter.	  Det	  gav	  resultat.	  Vinsten	  blev	  27	  500	  kr	  och	  det	  var	  cirka	  4000	  kr	  mer	  än	  året	  
innan.	  	  

Ekonomi	  
Föreningens	  ekonomi	  har	  minskat	  om	  man	  jämför	  med	  för	  tio	  år	  sedan,	  men	  årets	  resultat	  är	  ändå	  
relativt	  gott.	  Läsåret	  2013/14	  har	  gett	  VFF	  ett	  överskott	  bland	  annat	  tack	  vare	  den	  goda	  vinsten	  från	  
Vinstaskolans	  dag.	  Överskottet	  följer	  med	  in	  i	  nästa	  års	  budget.	  Föreningen	  tar	  gärna	  emot	  förslag	  på	  
sådant	  vi	  kan	  stödja	  ekonomiskt	  för	  att	  bidra	  till	  en	  trygg	  och	  stimulerande	  skoltid.	  
Se	  separat	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  för	  årets	  siffror.	  
	  

Medlemsavgiften	  
Cirka	  45	  procent	  av	  familjerna	  på	  Vinstaskolan	  var	  medlemmar	  i	  föräldraföreningen	  under	  
verksamhetsåret.	  
	  
Beviljade	  bidrag	  
Med	  hjälp	  av	  medlemsavgifterna,	  och	  vinsten	  från	  Vinstaskolans	  dag,	  kunde	  vi	  under	  läsåret	  
2013-‐14	  betala	  ut	  bidrag	  till	  alla	  årskurser	  som	  sökt.	  Bidrag	  beviljas	  i	  första	  hand	  till	  
kulturaktiviteter	  och	  utflykter.	  I	  år	  blev	  det:	  Konserthuset	  &	  trollkarlsbesök	  (f-‐klass),	  
Blomsterfesten	  &	  trollkarlsbesök	  (åk	  1),	  åk	  2	  har	  ej	  sökt	  bidraget,	  Minigolf	  vid	  Kaananbadet	  (åk	  
3),	  Utflykt	  under	  Stockholms	  broar	  (åk	  4),	  Medeltidsmuseet	  (åk	  5),	  Guidad	  tur	  på	  Kina	  slott	  och	  
Drottningholm	  (åk	  6).	  Vi	  har	  också	  sponsrat	  Friends-‐disco,	  elevrådet,	  priser	  i	  
föräldravandringarna,	  fika	  på	  fixardagen	  och	  liten	  terminsavslutningspresent	  (dvs	  julpresent	  och	  
sommarpresent)	  till	  personal	  som	  inte	  har	  klassansvar.	  	  

	  



 

	  
Slutord	  
Läsåret	  2013-‐14	  har	  varit	  positivt	  för	  Vinstaskolans	  föräldraförening.	  	  Fler	  föräldrar	  har	  kommit	  på	  
klassombudsmötena	  och	  fler	  har	  hört	  av	  sig	  med	  synpunkter,	  idéer	  och	  frågor	  på	  vår	  mejladress.	  
Resultatet	  från	  Vinstaskolans	  dag	  förbättrades	  avsevärt	  detta	  år	  jämfört	  med	  förra.	  Under	  våren	  
föräldravandrade	  samtliga	  klasser	  på	  skolan.	  Så	  gott	  som	  alla	  årskurser	  sökte	  våra	  bidrag,	  och	  har	  
därmed	  kunna	  genomföra	  kulturaktiviteter	  och	  utflykter	  på	  skoltid.	  	  Dessutom	  har	  vi	  äntligen	  fått	  till	  en	  
förändring	  på	  Vinsta	  skolgränd.	  Vi	  gläder	  oss	  åt	  allt	  detta	  och	  tror	  att	  förbättringarna	  är	  en	  effekt	  av	  
våra	  ökade	  informationsinsatser	  och	  ett	  bevis	  på	  det	  engagemang	  som	  finns	  hos	  föräldrar	  med	  barn	  på	  
Vinstaskolan.	  Nu	  ser	  vi	  fram	  emot	  fortsatt	  gott	  samarbete	  med	  skolledning,	  lärare,	  föräldrar	  och	  barn	  
på	  Vinstaskolan!	  	  
	  
	  
	  



 

Verksamhetsplan	  verksamhetsåret	  2014-‐2015	  
	  
VFF	  kommer	  under	  detta	  läsår	  att	  fortsätta	  samarbetet	  med	  skolan	  genom	  att	  bjuda	  in	  skolans	  rektor	  
och	  skolledning	  till	  styrelsemöten	  för	  att	  utbyta	  information	  och	  diskutera	  aktuella	  frågor.	  
	  
Medlemsdialog	  
VFF	  ska	  fortsätta	  arbetet	  med	  att	  förbättra	  informationen	  till	  klassombuden	  om	  vad	  som	  ingår	  i	  deras	  
uppdrag	  genom	  att	  dela	  ut	  vår	  folder	  och	  informera	  på	  föräldramöten.	  Vi	  ska	  fortsätta	  att	  ha	  öppna	  
klassombudsmöten	  dit	  även	  andra	  intresserade	  föräldrar	  bjuds	  in.	  Detta	  är	  ett	  led	  i	  arbetet	  för	  att	  
synliggöra	  de	  frågor	  som	  föreningen	  arbetar	  med	  och	  att	  få	  en	  närmare	  dialog	  med	  våra	  medlemmar	  
och	  övriga	  föräldrar	  på	  skolan.	  	  
	  
Föreläsning	  
VFF	  kommer	  att	  inleda	  verksamhetsåret	  med	  en	  föreläsning	  av	  Niclas	  Ottosson	  om	  ”Nätmobbning	  och	  
etik	  på	  nätet”.	  Föreläsningen	  ligger	  i	  anslutning	  till	  årsmötet	  den	  17	  september.	  Föreläsningen	  
arrangeras	  gemensamt	  av	  Vinstaskolan	  och	  föräldraföreningen	  och	  är	  gratis	  för	  föräldrar	  och	  personal	  
på	  Vinstaskolan.	  Även	  elever	  i	  åk	  4-‐6	  kommer	  att	  få	  en	  föreläsning	  av	  Nicklas	  Ottosson.	  
	  
Fixardagen	  
VFF	  vill	  fortsätta	  traditionen	  att	  stödja	  Fixardagen	  på	  höstterminen.	  Den	  arrangeras	  av	  skolan	  men	  
föräldraföreningen	  står	  för	  fika	  och	  dryck	  till	  dem	  som	  deltar.	  
	  
Vinstaskolans	  dag	  
VFF	  vill	  fortsätta	  traditionen	  med	  Vinstaskolans	  dag	  på	  våren	  och	  utifrån	  utvärderingen	  av	  den	  senaste	  
dagen	  ta	  fasta	  på	  det	  som	  fungerat	  bäst	  och	  utveckla	  dagen	  ännu	  mer.	  En	  ambition	  är	  att	  
sammanställa	  erfarenheterna	  så	  att	  fler	  lättare	  kan	  ta	  del	  av	  dem.	  
	  
Information	  
VFF	  kommer	  att	  fortsätta	  informera	  föräldrar	  och	  andra	  intresserade	  genom	  vår	  hemsida.	  Vi	  kommer	  
också	  att	  fortsätta	  dela	  ut	  foldrar	  med	  information	  om	  föräldravandringar	  och	  klassombud.	  I	  slutet	  av	  
läsåret	  ska	  vi	  skicka	  ut	  ett	  mejl	  till	  samtliga	  föräldrar	  som	  sammanfattar	  vad	  föreningen	  har	  arbetat	  
med	  under	  året.	  
	  
Bidrag	  
Fortsätta	  informera	  om	  och	  dela	  ut	  bidrag	  till	  årskurser	  som	  vill	  genomföra	  kulturaktiviteter	  eller	  
utflykter.	  Bidraget	  är	  på	  max	  60	  kr	  per	  elev	  och	  läsår.	  
	  
Trafik	  
VFF	  kommer	  att	  driva	  vidare	  att	  få	  en	  permanent	  lösning	  på	  hastighetsproblemen	  på	  Vinstavägen.	  VFF	  
kommer	  även	  att	  driva	  frågan	  hur	  barn	  som	  bor	  på	  andra	  sidan	  Vinstavägen	  på	  ett	  tryggt	  sätt	  kan	  ta	  sig	  
över	  gatan.	  Frågan	  om	  skolpoliser	  kommer	  att	  fortsätta	  utredas.	  VFF	  planerar	  också	  att	  starta	  en	  
arbetsgrupp	  inom	  trafikfrågor	  med	  föräldrar	  som	  inte	  ingår	  i	  styrelsen	  men	  som	  arbetar	  under	  
föreningens	  namn.	  



 

	  
Föräldravandringar	  
Styrelsen	  kommer	  att	  arbeta	  för	  att	  öka	  deltagarantalet	  på	  föräldravandringarna	  samt	  förbättra	  
möjligheterna	  att	  genomföra	  föräldravandringar	  och	  ge	  de	  som	  ställer	  upp	  en	  
morot	  för	  sin	  insats.	  
	  
Skolmiljö	  
Styrelsen	  vill	  fortsätta	  att	  utveckla	  samarbetet	  med	  skolan	  gällande	  såväl	  den	  fysiska	  miljön,	  både	  inne	  
och	  ute,	  som	  den	  psykosociala	  miljön,	  t.ex.	  genom	  att	  ha	  en	  fortsatt	  dialog	  om	  arbetet	  mot	  mobbning.	  
I	  början	  av	  nästa	  läsår	  planeras	  en	  föreläsning	  som	  arrangeras	  i	  samarbete	  med	  skolan	  –	  för	  föräldrar,	  
lärare	  och	  elever	  –	  om	  etik	  på	  nätet	  och	  nätmobbning.	  
	  
Högstadium	  
VFF	  kommer	  att	  fortsätta	  att	  följa	  utvecklingen	  i	  frågan	  om	  högstadium	  i	  närområdet.	  
	  
Samarbete	  med	  andra	  skolor	  
Styrelsen	  kommer	  att	  fortsätta	  samarbetet	  med	  föräldraföreningarna	  i	  närområdet,	  dvs.	  Nälsta-‐,	  
Sörgårds-‐,	  Björnboda-‐	  och	  Solhemsskolorna	  i	  första	  hand	  för	  att	  tillsammans	  kunna	  agera	  på	  stora	  
frågor.	  
	  
	  



Proposition om ändring av stadgar för Vinstaskolans 
föräldraförening.  
Stadgarna beslutades på föreningsmöte våren 2003 och hösten 2003. 
 
Ändringsförslag är markerade texten nedan. 
 
1.1 Ändamål 
Föreningen vars namn är Vinstaskolans Föräldraförening (VFF) har till uppgift att i olika 
frågor representera föräldrar och elever på Vinstaskolan. 
Föreningen är till för föräldrar med barn i Vinstaskolan och målsättningen är att samla 
och engagera föräldrar i skolfrågor, förbättra elevernas skolsituation samt ta tillvara 
elevernas intressen, i samarbete med skolans personal. 
 
1.2 Obunden 
Föreningen är i partipolitiskt och religiöst hänseende obunden. 
 
2.1 Medlemskap 
Medlem i föreningen är: 
- varje förälder eller vårdnadshavare, som erlagt årsavgift 
 
2.2 Medlemsavgift 
Storleken på föreningens medlemsavgift bestäms av årsmötet. 
 
3 Föreningsmöte / årsmöte 
Styrelsen skall minst en månad före föreningsmöte informera medlemmarna om 
tidpunkten för mötet. 
Kallelse med förslag till dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas medlemmarna 
minst två veckor före mötet. 
I kallelse till extra föreningsmöte skall anges för vilket ändamål mötet hålls. 
Föreningens årsmöte skall hållas senast 1 oktober. Extra föreningsmöte hålls då 
styrelsen finner det nödvändigt eller då det skriftligen påkallas av minst 30 medlemmar. 
 
4 Dagordning vid årsmöte 
Vid årsmötet skall förekomma: 
1 Val av: 
a. Mötesordförande 
b. Mötessekreterare 
c. två protokolljusterare tillika rösträknare 
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
3. Fastställande av dagordning 
4. Föredragning av 
a. styrelsens verksamhetsberättelse 
b. revisorns berättelse 
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5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Behandling av motioner från medlemmarna 
7. Behandling av propositioner från styrelsen 
8. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår 
9. Fastställande av årsavgift 
10. Val av styrelsemedlemmar: 
a. ordförande 
b. övriga ledamöter 
11. Val av 
a. en revisor 
b. en revisorssuppleant 
12. Val av föreningens valberedning 
 
 
5 Föreningsmöte, rösträtt 
Vid föreningens möten har varje närvarande vuxen medlem en röst. Omröstning sker 
öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas, där dessa stadgar ej 
anger annat, med enkel majoritet, och vid lika röstetal genom lottning. 
 
6.1 Ärenden 
Vid föreningsmöte får endast ärende som angivits i kallelsen, varit upptaget på det 
utsända förslaget till dagordning, eller som står i omedelbart samband med sådant ärende 
föredras för 
beslut. 
 
6.2 Motioner 
Medlem som önskar få ärende framlagt för beslut på årsmötet skall senast tre veckor innan 
mötet tillställa styrelsen skriftlig motion i ärendet 
 
7 Valberedning 
Årsmötet utser valberedning, bestående av två ledamöter, varav en är 
sammankallande. Valberedningen förbereder samtliga vid föreningsmöte förekommande val 
för tiden till och med nästföljande årsmöte 
 
8 Styrelsen 
Föreningens styrelse består av ordförande och sex övriga ledamöter och kan ha två 
suppleanter. Suppleanterna har rätt att delta i styrelsemöten och utöva rösträtt då de ersätter 
ordinarie ledamot. VFFs styrelse består av föräldrar till barn på Vinstaskolan. Ordförande 
väljs för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år, varvid tillses att mandattiden om 
möjligt utgår växelvis. Av årsmötet vald styrelseledamot skall vara medlem i föreningen och 
skall ha barn i skolan. 
 
9 Konstituering 
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Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare, samt en vice ordförande som ersätter 
ordförande vid frånvaro. 
 
10 Styrelsens uppgifter 
Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet. Verksamheten 
skall bedrivas enligt dessa stadgar och i överensstämmelse med vid föreningens årsmöte 
fattat beslut. 
Styrelsen åligger 
att förbereda föreningens årsmöten och extra föreningsmöten 
att verka för att vid sådant möte fattade beslut verkställes 
att anordna minst ett klassombudsmöte per termin 
att utse de arbetsgrupper verksamheten behöver 
att senast tre veckor före föreningens årsmöte till revisorn överlämna verksamhetsberättelse 
jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret. 
Styrelsens uppgift i övrigt är 
att förmedla information och materiel till föreningens arbetsgrupper och medlemmar 
att hålla fortlöpande kontakt och samarbete med skolan samt vid behov kontakta myndigheter 
och sammanslutningar som har  elever och skola som målgrupp. 
 
11.1 Sammanträden 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter 
i styrelsen så påkallar. Om ordinarie ordförande inte är närvarande utser närvarande 
ledamöter mötesordförande. 
Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet närvarande ledamöter. 
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av sammanträdets ordförande. 
 
11.2 Dokumentation 
Föreningens möten och styrelsens sammanträden skall dokumenteras med protokoll. 
Föreningens övriga sammankomster skall dokumenteras med minnesanteckning. 
 
12 Klassombud 
I varje klass skall eftersträvas att föräldrarna väljer minst två klassombud. 
Meddelande om valet skall göras av klassombuden till huvudklassombudet. 
 
13 Revision och verksamhetsår 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under 
verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. 
Revisorn skall avge sin berättelse senast två veckor före årsmötet. 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med den 1 juli till och med den 
30 juni nästföljande år. 
 
14 Stadgeändring 
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För ändring av dessa stadgar fordras likalydande beslut vid två på varandra 
följande föreningsmöten av vilka minst ett skall vara årsmöte. Mellan de båda mötena skall 
minst två månader förflyta. 
 
15 Uteslutning 
Medlem som inte följer dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningens anseende kan efter 
förslag av styrelsen uteslutas vid årsmöte eller extra föreningsmöte. Beslut om 
uteslutning skall fattas med kvalificerad majoritet. Beslutet äger omedelbar verkställighet. 
 
16 Upplösning av föreningen 
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som stadgas i p.14. För 
att sådant beslut skall vara giltigt fordras dock kvalificerad majoritet vid vardera mötet. 
Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening skall dess tillgångar 
tillfalla den senare föreningen. 
Upplöses föreningen av annan orsak skall tillgångarna oavkortat användas för 
Vinstaskolans elevers bästa enligt beslut av skolans rektor. 
	  


