
 
  

Dagordning årsmöte 2018-09-26  
  
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  
  
13. Övriga frågor  



 
  

Verksamhetsberättelse för Vinsta grundskolas 
föräldraförening verksamhetsåret 2017-2018  
  
Styrelsens medlemmar 2017-2018   

Ordförande  Annika Wallin  
Sekreterare  Ann Sundberg  

Kassör  Henrik Björnek  

Vice ordf, ansvarig föräldravandring  Jessica Andreasson  

Trafikansvarig  Ann Lindmark  

Skolmiljö, huvudårskursombud  
Ansvarig Facebook och vgff.se  

Malin Hult  
Peter Eliasson  

  
Revisor  
Fredrik Lörenskog  
  
Revisorsuppleant   
Madeleine Ekblom  
  
Valberedning  
Lisa Lysén  
Charlotte Andersson  

Utskott  

Under verksamhetsåret har föreningen haft två aktiva utskott. Det var skolmiljöutskottet där Christina 
Christensen ingått, och hälsoutskottet där Annelie Larsson och Madeleine Ekblom ingått. Deltagare i 
utskott driver en viss fråga/område inom ramen för föreningens verksamhet.  Alla i styrelsen och 
utskotten har arbetat ideellt.  

Styrelsens möten under verksamhetsåret  
Styrelsen har kallat till och haft följande möten under verksamhetsåret:  

• Årsmöte och konstituerande möte 20 september. I samband med mötet hade skolan och 
föreningen bjudit in representanter för Trafikverket/Förbifart Stockholm och grundskolechef 
Gunnar Wohlin som berättade om utvecklingen i skolan och närområdet.  

• Två medlemsmöten/årskursombudsmöte 7 november och 25 april.  



 
  

• Sex möten med rektor och, eller biträdande rektor: 30 oktober, 5 december, 6 februari, 6 mars, 
12 juni och 22 augusti. Samtliga möten har protokollförts och publicerats på vgff.se.   

  
Hälsoutskottet har haft egna möten med skolans hälsogrupp fem gånger under läsåret – 23 oktober, 20 
november, 15 januari, 12 februari och 11 juni – och har rapporterat till styrelsen.  
  

Årskursombud  
Enligt föräldraföreningens stadgar ska föreningen ha ombud i alla årskurser. Helst två per klass. 
Ombuden är en viktig del av föreningens verksamhet. Enligt stadgarna ska styrelsen ”anordna minst ett 
klassombudsmöte per termin”. Styrelsen har bjudit in ombuden, och andra intresserade föräldrar, till 
möte en gång per termin. Syftet är att ha dialog och informationsutbyte med alla årskurser 
representerade. Ombuden har också som uppgift att sprida information från föreningen till sina 
årskurser och att fördela arbetet i samband med föräldravandringar och Vinsta grundskolas dag.   
  
Förskoleklass  
Maria Schöld, Mimmi Walentin, Valja Vlachou, Elham Amininasab och Joachim Broberg.  
  
Årskurs 1  
Jessica Andreasson, Lamija Zupcic och Jenny Hallstenius.  
  
Årskurs 2  
Anna Engdahl Karlsson, Anna Liddin, Josefin Melander, Minna Björklund, Sara Nykäsenoja, Sofie 
Danielsson och Tanja Sorjonen  
  
Årskurs 3  
Choisuren Gansuk, Sharavjamts Sodgerel, Umut Kayan, Ayfer Kayan, Elenor Kerwander,  
Magnus Kerwander, Anders Katrén, Marie Edhagen, Nabaz Keredeqi, Banaz Keredeqi, Christine Lind, 
Rickard Lind, Teresia Hjertkvist, Daniel Lindborg, Jens Klevbom, Anna Klevbom, Peter Lycke, Anna Lycke, 
Sara Holmboe, Fredrik Holmboe, Susanne Killaner och Daniel Killander.  
  
Årskurs 4  
Helena Karlsson, Mikael Valtersson och Suudi Jergefalk.  
  
Årskurs 5  
Madeleine de Land, Roger Wallin och Songül Alaca.  

  
  



 
  

Informationsinsatser  
Under verksamhetsåret har styrelsen haft som ambition att ha ge föräldrar kontinuerlig information om 
föreningens verksamhet.   
  

• Föräldramöten. Vid läsårets början informerade representanter från styrelsen om föreningens 
verksamhet på samtliga föräldramöten för åk F-5.   

• Medlemsbrev. Styrelsen har skickat ut sex medlemsbrev via årskursombuden under 
verksamhetsåret. Ett i september, ett i november, ett i februari, ett i april, ett i juni och ett i 
september. Breven har informerat om föreningens verksamhet. Breven har även gått ut till 
skolans personal för att de ska få ökad kännedom om föreningens verksamhet.  

• Medlemsmöten/årskursombudsmöten. Under läsåret 2017-18 genomfördes ett 
årskursombudsmöte på hösten och ett på våren. Till mötena inbjöds alla föräldrar på Vinsta 
grundskola östra. På höstens möte var 25 personer närvarande och det handlade om 
IUPsamtalen, skolans informationskanaler, bilfria veckor, skolfoto och föräldravandringarna. På 
vårens möte deltog 23 personer och det handlade hur skolan och hemmet kan samverka kring 
läxor, och om förberedelser inför Vinsta grundskolas dag.  

• Webben. Styrelsen har löpande publicerat aktuell information och protokoll på webbplatsen 
vgff.se. Webbplatsen har haft nästan 3 200 sidvisningar under verksamhetsåret vilket motsvarar 
siffran från föregående år ganska exakt.  

• Facebook. Detta är femte året som VGFF har en Facebooksida med adressen 
facebook.com/vinstsaskolanff. Vid verksamhetsårets slut har sidan 75 personer som ”gillar”.  

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

• Under läsåret har skolan och föräldraföreningen tillsammans arrangerat bilfria veckor vid två 
tillfällen. Det första tillfället under perioden 14 maj till 25 maj bemannade styrelsen och 
skolledningen dropp-off-zonen varje morgon och eftermiddag. Eleverna fick trafikundervisning 
på skoltid. Föreningen arrangerade också ett uppstartsevent i form av BMX-show och 
cykelverkstad på skolgården den 14 maj klockan 16.00-18.00. Elever fick då också prova 
Alienbikes och styrelsen hade hand om ett par stationer där eleverna bland annat fick hjälp att 
pumpa däcken, enklare cykelmek, olja kedjor, tvätt och fylla i ett cykelbesiktningsprotokoll. (Se 
mer info i rutan nedan).      



 
  

  Den andra perioden av bilfria veckor ägde rum under perioden 3 - 14 september. Även 
under denna period var dop-off-zonen bemannad under flera dagar med representanter från 
styrelsen och skolledningen.  

 
• Föräldraföreningen har under verksamhetsåret kontinuerligt uppmärksammat problemet med 

parkerade bilar i drop-off-zonen på Vinstavägen. Under våren satte SISAB upp en ny förbudsskylt 
i zonen efter påtryckningar från skolan och från föräldraföreningen.  

• Verksamhetsåret 2016-2017 fick föreningen besked om att Trafikkontoret skulle förbättra 
trafikmiljön på Vinstavägen genom bland annat en mittrefug mellan busshållplatserna. Arbetet 
skulle genomföras under 2017. I februari 2018 fick föreningen emellertid beskedet att  
Trafikkontorets prioriteringar har ändrats och att kontoret såg över åtgärderna på Vinstavägen. 
Bland annat behöver Trafikkontoret ta hänsyn till att det framöver ska anläggas nya, säkrare 
cykelstråk längs Vinstavägen. Trafikkontoret behöver också se över problematik med 
vattenavrinning och ser problem med att drop-off-zonens placering så tätt intill  
busshållplatserna. Eftersom många skolor som inväntar åtgärder behöver Trafikkontoret hitta 
kostnadseffektiva och genomtänkta lösningar för att ha råd med så många åtgärder som möjligt.   

• Föräldraföreningen har under ett års tid uppmärksammad på att bilar ibland parkerar på 
gångbanan mellan skolan och Björkbackens. Under verksamhetsåret har föreningen haft dialog 
med SISAB och Björkbackens förskola om detta.   

• Föreningen har, liksom skolan, uppmärksammat brist på cykelställ.   
  

  



 
  

Föräldravandringar  
Under verksamhetsåret har föreningen arrangerat föräldravandringar, med hjälp av årskursombuden. 
Den årskurs som haft störst andel engagerade föräldrar i föräldravandringarna under terminen har 
vunnit 2000 kronor till klasskassan. Årskursen med näst störst andel föräldrar vann 1000 kronor till 
klasskassan. Tredjepriset var 500 kr till klasskassan.  
  

Hösten 2017  
F-klass 38 procent  2:a plats  
Åk 1  26 procent    
Åk 2  38 procent  2:a plats  
Åk 3   34 procent   

 Åk 4   51 procent  1:a plats  
 Åk 5   35 procent  3:e plats  
  

Våren 2018  
 F-klass   18 procent      
 Åk 1    27 procent    
 Åk 2    30 procent  3:e plats    

 Åk 3    29 procent  3:e plats  

  
Skolmiljö   
Under läsåret har VGFF haft löpande dialog med skolledningen om barnens skolmiljö. I samtal har vi 
kunnat identifiera utvecklingsområden och lyfta fram det som fungerar bra. Styrelsen har blivit 
kontaktad av medlemmar/föräldrar och utifrån detta tagit upp bland annat följande områden med 
skolledningen:  
  

• Föräldradialog. Rutiner för information till föräldrar i veckobrev; Styrelsen har gett återkoppling 
på skolans webbplats; Dialog om utvecklingssamtalens innehåll och form.  

• Kultur på skoltid. Dialog om vilka kulturaktiviteter som skolan ska bekosta och vad föreningen 
ska ge bidrag till.   

• Läxor. Dialog om samverkan mellan hem och skola kring läxor.  

Åk 4    49 procent  1:e plats   
Åk 5    31 procent  2:a plats  



 
  

• Skolfotografering. Behov, kvalitet och önskemål från skola och föräldrar.  
• Skolgården. Belysning på skolgården; Könsfördelningen och stämningen på fotbollsplanen; 

Skadegörelse på kvällar och helger; Rastverksamheten.  
• Trafiksäkerhet. Problem med parkerade bilar i drop-off-zonen och höga hastigheter på 

Vinstavägen.  
• Trygghet och hälsa.  Fokus miljön i omklädningsrummet och duscharna; Ergonomi i klassrummet 

med fokus på stolarnas höjd i relation till bänkar, ljudnivå och hur eleverna sitter när de arbetar 
på paddor; Skolmåltiderna i matsalen och på utflykter; Rutiner om elever blir utsatta för 
kränkande behandling av andra elever.  

  

Hälsoutskottets arbete  
Under verksamhetsåret har hälsoutskottet lagt stort fokus på att alla elever ska känna sig trygga i 
omklädningsrummen och vilja vara med på lektionerna i idrott och hälsa. Utskottet har lyft att elever har 
upplevt otrevlig lukt i duschar och saknat toalettpapper. Hälsoutskottet har bett skolan att bevaka 
städningen och att även undersöka möjligheten att sätta upp duschbås med dörrar istället för draperier 
för att öka möjligheten till integritet i duscharna. Hälsoutskottet har också tagit upp att eleverna kan 
behöver påminnelser och hjälp för att veta vad man får- och inte får göra i omklädningsrummet, samt 
behovet av vuxennärvaro. Hälsoutskottet, styrelsen och skolledningen har planer på att göra en enkät till 
skolans elever under nästa verksamhetsår, om situationen i omklädningsrummen.  
  Hälsoutskottet har också tagit del av skolans information om arbetet med ”brainbreaks” på 
lektionstid, skolsatsningarna ”Spring i benen”, ”Generation Pep” och ”Pep Skola”. Skolan har också 
informerat om att elever i åk 5 ska få vara delaktiga i skolkökets arbete och planerna på att införa 
”trivselledare” för ökad rastaktivitet.  
  

Skolmiljöutskottets arbete  
Under verksamhetsåret har skolmiljöutskottet tagit upp frågan om ergonomi i klassrummen, med fokus 
på hur barnen sitter. Budskapet till skolan är att det är viktigt att barnen sitter på stolar och bänkar som 
passar deras individuella längd.  

Beviljade bidrag  
Under verksamhetsåret har föreningen kunnat betala ut bidrag till alla årskurser som sökt. Bidraget 
beviljas för kulturaktiviteter som konsert, teaterföreställning, museibesök, skolbio, guidad tur, skapande 
verkstad och liknande; studiebesök; utflykter som stärker gemenskapen i årskursen; att hyra buss till 
eller från sådan aktivitet om resvägen är krånglig eller eleverna små. Aktiviteten måste omfatta hela 
årskursen. Syftet är att möjliggöra aktiviteter som skolan annars inte hade kunnat genomföra och att 
sätta guldkant på elevernas skoltid.  



 
  

  
  F-klass  Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet.  
  Årskurs 1  Besöket sköts upp till augusti eller september på grund av värmeböljan i maj.  
  Årskurs 2  Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet och skolbio.  
  Årskurs 3  Historiska museet.  
  Årskurs 4  Dramaten.   
  Årskurs 5  Naturhistoriska riksmuseet och Armémuseum.  
  
Ateljé och nya böcker till eleverna på Vinsta grundskola 
östra   
Styrelsen beslutade att bevilja 20 000 kronor till en ateljé i 
Klubbens lokaler, utifrån skolans önskemål.  
Alla elever i åk 1-5 ska få tillgång till ateljén både på skoltid 
och fritidstid. Pengarna går till stafflin, torkställningar, 
målarutrustning och eventuellt en drejskiva.  
  Styrelsen har också beviljat ett bidrag på 5000 kronor till 
skolans bibliotek för inköp av nya böcker.  
  

Vinsta grundskolas dag  
Vinsta grundskolas dag gick av stapeln onsdagen den 23 maj klockan 18:00 – 20:00. Dagen arrangerades 
av föräldraföreningen. Varje årskurs ansvarade för minst en aktivitet samt för bakning av bröd och kakor 
till försäljning. Årskursombuden fördelade arbetet och bakningen inom sina årskurser. Målet med Vinsta 
grundskolas dag var att stärka gemenskapen mellan elever, lärare och föräldrar. Samtidigt är vinsten en 
viktig förutsättning för att föreningen ska ha ekonomiska medel. Detta år närvarade större delen av 
skolans personal vilket var uppskattat av alla. Till detta år hade föreningen bjudit in Polisen och 
Brandförsvaret. Polisen hade tyvärr förhinder men två brandbilar kom. Styrelsen valde att även detta år 
sätta upp alla kvarglömda kläder med klädnypor och flera klädesplagg hittade hem. Resten har skolan 
skänkt till klädinsamling. Solen sken även detta år och kvällen var mycket välbesökt och inbringade 25 
308 kr till föräldraföreningen, vilket skulle kunna vara rekord. Antalet betalningar med Swish fortsätter 
att öka.  

Ekonomi  
Föreningen har en liten men relativt stabil ekonomi. Läsåret 2017/18 har föräldraföreningen ett 
överskott tack vare vinsten från Vinsta Grundskolas dag och en gåva på 28 347 kr. 2015 beslutade  
Utbildningsnämnden att Vinstaskolan och Vinstagårdsskolan skulle bilda enheten Vinsta grundskola.  



 
  

Vinstagårdsskolan hade då en inaktiv föräldraförening som fått in sina sista medlemsavgifter 2012. 2018 
löstes föreningen upp och Vinsta grundskolas föräldraförening fick erbjudande om att överta deras 
kvarvarande medel på 28 347 kr. Styrelsen har uttryckt stor tacksamhet för denna gåva.  
Överskottet följer med in i nästa års budget. Se separat resultat- och balansräkning för årets siffror.  
 Föreningen fick in medlemsavgift för 48 procent av barnen på Vinsta grundskola östra under 
verksamhetsåret (Vilket kan jämföras med 37 procent föregående verksamhetsår). Föreningen har alltså 
fått en markant ökning av medlemmar under detta verksamhetsår. En förklaring till det kan vara ihärdiga 
informationsinsatser om verksamheten och att föreningen har gjort det möjligt att betala 
medlemsavgiften via Swish. Medlemsavgiften var 100 kr per barn.  
  Under året har föreningen haft utgifter för pris-pengar till föräldravandrarande årskurser; bidrag till 
kulturaktiviteter och utflykter på skoltid; fika vid årskursombudsmöten och terminsavslutningspresent 
(julgodis och sommartårta) till skolans personal; böcker till biblioteket och finansiering av skolans nya 
ateljé.  
  

Samverkan med Vinsta grundskola västra och Björnbodaskolans FF 
Föreningen har fått information om situationen på Vinsta grundskola västra genom skolledningen. 
Vinsta västra har idag ingen föräldraförening och styrelsen har därför inte upprättat några kanaler för 
informationsutbyte med föräldrar på Västra.  
 Styrelsen har haft viss mejlkontakt med styrelsen för Björnbodaskolans föräldraförening och 
planerade att ha ett möte i början av vårterminen för att diskutera gemensamma frågor (bland annat att 
eleverna från båda skolorna går vidare till Vinsta grundskola västra) och möjlighet till samverkan. Mötet 
fick emellertid förhinder.  

  
Föreläsning  
Till årsmötet 2018-2018 har föräldraföreningen bjudit in Stadsdelsdirektören Denise Melin som berättar 
om läget i vårt närområde med fokus på hälsa i befolkningen, statistik, utmaningar och styrkor. Rektor 
Fredrik Boström berättar om regler och förutsättningar för skolvalet. Föreningen arrangerade också en 
rundvandring på skolan för att föräldrar ska få se lokaler som de annars sällan får tillgång till – som 
biblioteket, idrottshallen, slöjdsalar, musiksal och Klubben med ateljén. Årskurs 4 säljer fika och korv.    
 
Slutord  
Läsåret 2017-18 har varit ett positivt verksamhetsår för Vinsta grundskolas föräldraförening.  
Medlemsantalet har ökat och föreningen är en part som både skolan och föräldrar väljer att ha dialog 
och tankeutbyte med. Förhållandevis många föräldrar har kommit på medlems-/årskursombudsmöten. 
Styrelsen upplever att kännedomen om föreningens verksamhet är god. Föreningen har mottagit 



 
  

positiva utlåtanden om Vinsta grundskolas dag från såväl föräldrar som barn och skolans personal.   
 Föregående verksamhetsår var andelen föräldrar som deltog i föräldravandringen god. Andelen 
vandrande föräldrar ökade jämfört med föregående verksamhetsår men nådde inte riktigt upp till 
rekordet under verksamhetsåret 2015-2016.   
  Detta verksamhetsår har mentorerna i samtliga årskurser sökt våra bidrag. Vi gläder oss åt detta och 
ser fram emot fortsatt gott samarbete med skolledning, lärare, föräldrar och barn på Vinsta grundskola 
östra.    



 
  

Verksamhetsplan verksamhetsåret 2018-2019  
  
Vinsta Grundskolas Föräldraförening (VGFF) kommer under detta läsår att fortsätta samarbetet med 
skolan genom att bjuda in skolans rektorer, och andra berörda, till styrelsemöten för att utbyta 
information och diskutera aktuella frågor.  
  
Medlemsdialog  
VGFF ska fortsätta att informera årskursombuden om vad som ingår i deras uppdrag. Föreningen ska ha 
två årskursombudsmöten per år dit alla föräldrar bjuds in. Styrelsen ska skicka ut minst ett medlemsbrev 
per termin och dessa brev ska också gå ut till skolans personal. Detta är ett led i arbetet att synliggöra de 
frågor som föreningen arbetar med och att få en ännu starkare dialog med våra medlemmar, övriga 
föräldrar och personal på skolan.  
  
Utskott  
VGFF kommer även fortsättningsvis att informera om, och uppmuntra till, arbete inom våra utskott i 
föreningen. Vi kommer också att fortsätta informera om möjligheten att starta nya utskott inom 
områden där intresse finns.  
  
Föreläsning  
VGFF ska arrangera en föreläsning för medlemmar/föräldrar i anslutning till vårt årsmöte på Vinsta 
grundskola östra.   
  
Vinsta grundskolas dag  
VGFF vill fortsätta traditionen med Vinsta Grundskolas dag i maj och utveckla samarbetet med skolans 
personal.   
  
Information  
VGFF kommer att fortsätta informera föräldrar och andra intresserade genom vår hemsida, på 
föräldramöten, medlems- och årskursombudsmöten samt genom att svara på mejl. En ambition är att 
öka antalet inlägg på föreningens facebook-sida.  
  
Bidrag  
VFGG ska informera mentorerna om våra bidrag och tanken med dem.  
  
 
 



 
  

Trafik  
VGFF kommer fortsätta driva frågan om trygga skolvägar, bilfria veckor och säkra platser för hämtning- 
och lämning.   
  
Föräldravandringar  
VGFF kommer att arbeta för att öka deltagarantalet på föräldravandringarna och dela ut prispengar som 
en uppmuntran för dem som deltar.  
  
Skolmiljö  
VGFF vill fortsätta att utveckla samarbetet med skolan gällande såväl den fysiska miljön, både inne och 
ute, som den psykosociala miljön.  
  
  

Budget VGFF 2018/2019  

Intäkter [kr]:  
Medlemsavgifter  16000   

Vinsta grundskolas dag  24000   

Summa:  

Kostnader [kr]:  

40000   

Prissummor föräldravandringar  8000   

Bidrag till mentorer för utflykter/kultur  23000  baserat på ca 380 elever  

Terminsavslutningsgåva till skolans personal  3000  
 

Skolbibliotek  5000   

Övrigt (bank, domänadress, fika föräldramöten, avslutn)  
   

4000  

 
Summa:  43000   

  
  
 



 
  

 
 
 
 
 
 

 
  



 
  

Valberedningens förslag, årsmöte 2018 
 
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. 
 
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 ska vara medlem i föreningen och ska ha barn i skolan. 
 
Styrelsen 
Valberedningen föreslår 

 

 Nyval av ledamot som ordförande på en tid av ett år: Malin Hult. 
 

 Nyval av en ledamot på en tid av två år: Martin Gustafsson. 
 

 Omval av ledamot på en tid av två år: Henrik Björnek. 
 

 Fyllnadsval av ledamot på en tid av ett år: Martin Jonsson.  
Jessica Andreasson valdes in 2017 på en tid av två år men avgår i förtid i samband med årsmötet 
2018. Genom fyllnadsval tar Martin Jonsson den vakanta platsen och ersätter Jessica Andreasson 
under verksamhetsåret 2018-2019.  
 

 Nyval av suppleant på en tid av ett år: Jenny Hellstenius. 
 

Tre ledamöter sitter kvar i styrelsen: Ann Hedlund Sundberg, Ann Lindmark och Peter Eliasson. De valdes 
på en tid av två år vid årsmötet 2017. 
 
Revisor 
Valberedningen föreslår att Fredrik Lörenskog väljs till revisor och Madeleine Ekblom till 
revisorssuppleant. Revisorerna har uppdrag ett år i taget. 
 
Valberedning 
Föreslagna till valberedning är Lisa Lysén och Annika Wallin (sammankallande). 
Valberedningen har uppdrag ett år i taget.  


