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Dagordning årsmöte 2019-09-18  
  

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  
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Verksamhetsberättelse för Vinsta grundskolas 

föräldraförening verksamhetsåret 2018-2019  
  
Styrelsens medlemmar   

Ordförande  Malin Hult  

Sekreterare  Ann Sundberg  

Kassör  Henrik Björnek  

Vice ordf, Trafikfrågor  Ann Lindmark  

Föräldravandring  

Personuppgifter 

Web och sociala medier 

Suppleant, skolmiljö och årskursombud 

Martin Jonsson 

Martin Gustavsson 

Peter Eliasson 

Jenny Hellstenius 

 

Revisor  

Fredrik Lörenskog  

  

Revisorsuppleant   

Madeleine Ekblom  

  

Valberedning  

Annika Wallin  

Lisa Lysén  

 

Utskott  

Deltagare i utskott driver en viss fråga/område inom ramen för föreningens verksamhet. Under 

verksamhetsåret har föreningen inte haft några aktiva utskott. Alla i styrelsen har arbetat ideellt.  

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

• Årsmöte och konstituerande möte 26 september. I samband med mötet hade skolan och 

föreningen bjudit in stadsdelsdirektör Denise Melin att berätta om läget i vårt närområde. Rektor 

Fredrik Boström berättade om skolvalet och vi fick en rundvandring i skolans lokaler.  

• Två medlemsmöten/årskursombudsmöte 13 november och 23 april.  

• Sex möten med rektor och, eller biträdande rektor: 16 oktober, 11 december, 5 februari, 3 mars, 

4 juni och 20 augusti. Samtliga möten har protokollförts och publicerats på vgff.se.   

 

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 
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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  

 Niklas Forsgren, Minna Björklund, Therese Gosende, Per-Anders Persson, Sofia Svensson, Tanja Sorjonen 

  

Årskurs 1  

Malin Quist, Sara Schesny, Nina Mannberg, Louise Flockhart, Henrik Malmström, Emilia Carlsten 

 

Årskurs 2  

Mikael Hedlund, Johanna Stub, Marie Karathanasis, Evelina Bejbom, Emelie von Krusenstierna, Carina 

Segerlund, Helena Berger 

 

Årskurs 3  

Christer Brus, Marianne Lönngren, Andreas Nordlund, Susanne Håkansson, Cecilia Lundberg, Carina 

Ekström 

 

Årskurs 4  

Anna Emtfors Nilsson, Sara Siösten, Robert Andersson, Eva Andersson, Umit Kayan, Per Norgren, Antonio 

Olivares, Maria Olivares 

 

Årskurs 5  

Johan Tufvesson, Björn Kindenberg, Johan Svedberg, Martin Brodin, Marie Brodin, Daniel Stackenland, 

Malin Stackenland 

  
Informationsinsatser  
Under verksamhetsåret har styrelsen haft som ambition att 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 mars, ett i maj, 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 2018-19 genomfördes ett 

årskursombudsmöte på hösten och ett på våren. Till mötena inbjöds alla föräldrar på Vinsta 

grundskola östra. På höstens möte var 30 personer närvarande och fick prova på programmering 

i undervisningen som lärare och elever i åk 1-3 visade och Tobias Södlind gav en demo om 
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Skolplattformen och fick feedback från föräldrar. På vårens möte deltog 21 personer och det 

handlade om trygghetsgruppens arbete på skolan, presenterat av skolkurator Eva Lejon. Skolans 

ateljé visades också upp och man gick igenom förberedelser inför Vinsta grundskolas dag.  

• Webben. Styrelsen har löpande publicerat aktuell information och protokoll på webbplatsen 

vgff.se. Webbplatsen har haft drygt 2600 sidvisningar under verksamhetsåret vilket är likt antalet 

från föregående år. 51 personer följer hemsidan vid verksamhetsårets slut. 

• Facebook. Detta är sjunde året som VGFF har en Facebooksida med adressen 

facebook.com/vinstsaskolanff. Vid verksamhetsårets slut följer 84 personer sidan.  

• Personuppgifter. Styrelsen har under året publicerat information om hantering av 

personuppgifter. 

  

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 3-14 sept (v 36-37) bemannade styrelsen och 

skolledningen drop-off-zonen morgon och eftermiddag under den första veckan. Eleverna fick 

trafikundervisning på skoltid.   

 Den andra perioden av bilfria veckor ägde rum under perioden 13-24 maj (v 20-21). Även under 

denna period var drop-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.  

• Trafikverket har efter flerårig kontakt från föreningen utfört trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 

Vinstavägen utanför skolan. 

• Skolan har efter förslag från föräldraföreningen beslutat genomföra en rutmålning av dropp-off-

zonen för att tydliggöra att det råder stoppförbud där.  

• Flera cykelställ ska monteras av SISAB.    

 

  

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.  
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Hösten 2018  

F-klass   38 procent    3:e plats  

 Åk 1      37 procent    

Åk 2        31 procent    

Åk 3        39 procent    2:a plats 

              Åk 4        24 procent    

              Åk 5        42 procent    1:a plats  

  

Våren 2018  

               F-klass    31 procent   3:e plats   

 Åk 1         33 procent   2:a plats 

 Åk 2         34 procent   1:a plats   

 Åk 3          22 procent    

Efter ett förslag från en förälder infördes en förenklad rutin för föräldravandringarna. Nya ryggsäckar 

köptes in med VGFF-logga på samt västar, första hjälpen kit och infokort om vandringen. Ryggsäckarna 

förvaras i expeditionen och man behöver inte längre låsa upp och larma av lokaler på kvällstid för att 

hämta västarna.  

  

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 informationsflödet från föräldraföreningen/årskursombuden till 

föräldrar. Styrelsen har gett återkoppling på Skolplattformen och föreslagit förbättringar. 

Individuella utvecklingsplanernas synlighet på Skolplattformen. Instagramkonton på skolan. 

• Programmering. Workshop om skolans verktyg för programmering på låg- och mellanstadiet. 

• Skolgården. Dialog om rastpersonalens synlighet på skolgården. Månbilarna användning och 

brist på förvaringsbod. Rutiner kring halkbekämpning under vintertid. Planer på förbättring av 

skolgården utifrån jämställdhetspolicyn. 

• Trafiksäkerhet. Problem med parkerade bilar i drop-off-zonen och höga hastigheter på 

Vinstavägen. Förbättringsförslag att måla gula rutor på marken i zonen. 

• Trygghet och hälsa.  Samarbetet mellan skola och polis samt avvägningen vilken information som 

ska kommuniceras från skolan till föräldrar vid händelser i närområdet.  Otrygghetsområden på 

skolområdet. Trygghetsgruppens rutiner om elever blir utsatta för kränkande behandling. Rutiner 

kring konflikter mellan elever. Skolans larm. 

  

 

 Åk 4         22 procent     

 Åk 5        0 procent   
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Beviljade bidrag  
Kulturaktiviteter 

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  Tekniska museet.  

  Årskurs 1  Skansen med den guidade visningen Rik och Fattig.  

  Årskurs 3  Besök på Historiska museet. En visning och besök i verkstaden där de fick 

skapa sitt eget forntidssmycke.  

  

Nya böcker till eleverna 

 Styrelsen har 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 22 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. Föreningen hade bjudit in Brandförsvaret och Polisen men 

de hade tyvärr förhinder. Styrelsen valde att även detta år sätta upp alla kvarglömda kläder med 

klädnypor och flera klädesplagg hittade hem. Resten har skolan skänkt till klädinsamling. Kvällen var 

mycket välbesökt och inbringade 26 422 kr till föräldraföreningen, vilket är rekord för andra året i rad. 

Inför årets dag hade årskurserna fått en tydligare anvisning var varje årskurs skulle ha sina aktiviteter. 

Ekonomi  
Föreningen har en liten men relativt stabil ekonomi. Läsåret 2018/19 har föräldraföreningen ett 

överskott tack vare vinsten från Vinsta Grundskolas dag. Överskottet följer med in i nästa års budget. Se 

separat resultat- och balansräkning för årets siffror.  Föreningen fick in medlemsavgift för 45 procent av 

barnen på Vinsta grundskola östra under verksamhetsåret (vilket kan jämföras med 48 procent 

föregående verksamhetsår). Medlemsavgiften var 100 kr per barn.  

  Under året har föreningen haft utgifter för prispengar till föräldravandrarande årskurser; bidrag till 

kulturaktiviteter och utflykter på skoltid; fika vid årskursombudsmöten; julfika och sommartårta till 

skolans personal samt böcker till biblioteket.  
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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 inte haft kontakt med styrelsen för Björnbodaskolans föräldraförening detta läsår.  

  

Föreläsning  
Till detta årsmöte inför läsåret 2019-2020 har föräldraföreningen bjudit in författaren Sara Lövenstam 

som berättar om vikten av läsning. Nytillträdde rektor Nina Alshammar presenterar sig också och vi får 

en rundvandring på skolan för att föräldrar ska få se lokalerna och träffa lärarna på skolan. Årskurs 4 

säljer fika.    

 

Slutord  
Läsåret 2018-19 har varit ett positivt verksamhetsår för Vinsta grundskolas föräldraförening.  

Medlemsantalet har varit stabilt 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.  Andelen vandrande föräldrar låg på en jämn nivå jämfört med året innan. 

  Detta verksamhetsår har mentorerna i tre av årskurserna sökt våra bidrag. Vi ser fram emot fortsatt 

gott samarbete med skolledning, lärare, föräldrar och barn på Vinsta grundskola östra.    
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2019-2020  
  

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 utskott i 

föreningen. Vi kommer också att fortsätta informera om möjligheten att starta 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.  

  

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.  
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Skolmiljö  

VGFF vill fortsätta att utveckla samarbetet med skolan gällande såväl den fysiska miljön, både inne och 

ute, som den psykosociala miljön.  

  

  

Budget VGFF 2019-2020  

Intäkter [kr]:  

Medlemsavgifter  18000   

Vinsta grundskolas dag  24000   

Summa:  

Kostnader [kr]:  

42000   

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   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

  

Revisionsberättelse 2018-2019 
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Valberedningens förslag, årsmöte 2019 
 

 

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 alltså ha barn inskrivna 

på Vinsta grundskola östra. 

 

 

Styrelsen 

Valberedningen föreslår 

 

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

• Omval av en ledamot på en tid av två år: Peter Eliasson. 

 
• Omval av ledamot på en tid av två år: Martin Jonsson.  

 
• Fyllnadsval av ledamot på en tid av ett år: Sofia Svensson.  

Ann Lindmark omvaldes 2018 på en tid av två år men avgår i förtid i samband med årsmötet 

2019. Genom fyllnadsval tar Sofia Svensson den vakanta platsen och ersätter Ann Lindmark under 

verksamhetsåret 2019-2020. 

 

• Nyval av en ledamot på en tid av två år: Emelie von Krusenstierna. 

 
Två ledamöter sitter kvar i styrelsen: Martin Gustafsson valdes på en tid av två år vid 

årsmötet 2018; Henrik Björnek omvaldes som ledamot på en tid av två år vid årsmötet 2018. 

 

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 Ann Lindmark (sammankallande) och Annika Wallin. 

Valberedningen har uppdrag ett år i taget. 

 


