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Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 augusti.

Närvarande: Från styrelsen Annika Wallin (ordf), Johan Tufvesson (sekr), Henrik Björnek, Anna 
Gyllencreutz och Anna Wistrand. Även Ann Lindmark från Trafikutskottet närvarade.

Punkter på dagordningen:

Anna G berättade att hon måste lämna styrelsen pga hon fortsättningsvis inte kommer ha barn på 
skolan.

Årsmöteshandlingar
Alla dokument samlas och vi mailar ut till klassombuden med länk till hemsidan. Vi tipsar extra om 
föreläsningen

Föreläsningen förberedelser 
Vi går igenom förberedelserna inför föreläsningen i anslutning till årsmötet. Projektor och ”mygga” 
behövs. Anna kollar med Hossam. Stolar behövs ställas ut. Styrelsen träffas klockan 18.00 och 
fixar inför mötet. Vi frågar klass fem om de vill sälja fika. Annars erbjuder vi klass fyra. 

Diskussion valberedning
Vi behöver två nya ledamöter till styrelsen. Styrelsen analyserar behoven utifrån vilka klasser som 
är representerade i styrelsen nu. 

Vår info på föräldramöten
Vi medverkar vid samtliga möten. Ny ppt finns som stöd. 

Skolans fixardag
Fixardagen ska vara den den 19/9. Vi bidrar med korvförsäljning och att grilla korv. VI köper 150 
vanliga och 100 kycklingkorvar. Vi köper kaffe, saft och kakor. Henrik handlar. 

Bidragsinfo
Informera lärarna om våra bidrag. Vi medverkar vid ”rektorskvarten” med snabb info till alla lärare. 
Vi ser gärna att vi skolan gör fler och nya saker inom det vi ger bidrag till. Annicka kollar upp när vi 
kan träffa lärarna. 

Planering av trafik-info vid terminens början
Ann har gjort ett förslag till info till föräldrar som ska delas ut till föräldrar i samband med 
terminsstarten. Vi ber att lärarna skickar till alla föräldrar.

Kontakter med Västra
Vi vill gärna ha kontakt med föräldrar som har barn på både östra och västra för att få helhetssyn 
på skolan samlade verksamhet. 

Uppvaktning av politiker
Vi undersöker möjligheterna till besök från nämnden. Johan kollar upp. 
Datum för föräldravandring upplagda på vår hemsida. Vi flyttar datumen upp på sidan och lägger 
brevet från fritidsgården på hemsidan. 

Vinsta grundskolas dag
vinsta grundskolas dag genomförs den 25 maj 2016.
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Trafikfrågor
Vi fortsätter att uppvakta Trafikkontoret och kräva förbättringar av trafiksituationen. J O Överlämnar 
sitt material till Anna. 

Justeras 

Ordförande Sekreterare

Annika Wallin Johan Tufvesson


