Protokoll VGFF styrelsemöte
Datum: 20200303

klockan: 18.00 – 19.00 Personalrummet på Östra.

Närvarande från styrelsen och skolan:
Malin Hult
Ordförande VGFF
Henrik Björnek
Kassör
Emelie von Krusenstierna
Sekreterare
Martin Jonsson
Ordinarie ledamot
Peter Eliasson
Ordinarie ledamot
Då skolledningen inte kunde närvara på mötet användes tillfället för interna VGFF- frågor,
främst gällande framtida bemanning av styrelsen.
1. Från nästa läsår slutar flera personer i styrelsen då de inte längre kommer ha barn i skolan.
Däribland kommer en ny kassör behövas vilket är en av nyckelpositionerna. De i styrelsen
som visat intresse till att fortsätta nästa läsår är Malin Hult och Sofia Svensson.
Försök har gjorts att rekrytera nya ledamöter dels genom direkta förfrågningar men även
via medlemsbrev som skickas till samtliga föräldrar. Detta har ännu inte gett något
resultat. Styrelsen funderade över om man känner till fler föräldrar med barn i de lägre
årskurserna som kan vara intresserade av att vara med. Ett par förslag kom upp på
personer man ska tillfråga. Föreningen kommer under våren efterlysa nya
styrelsemedlemmar i medlemsbrev och kommer även försöka rekrytera under
föräldravandringarna, årskursombudsmötet och på Vinstadagen.
Styrelsen ser ett problem med att bemanna styrelsen och driva föreningen även om
förslaget till de nya stadgarna med krav på färre ledamöter än idag går igenom vid nästa
extra föreningsmöte i april.
Alternativa planer om styrelsen inte blir fullt bemannad nästa läsår diskuterades.
Alternativet ”vilande förening” diskuterades. Men även en vilande förening kräver att en
styrelse väljs in på årsmötet och att den årliga ekonomiska redovisningen sköts. Det ansåg
styrelsen inte som ett möjligt alternativ utan en komplett styrelse. Även stadgarnas regler
vid en eventuell nedläggningen av föreningen gicks igenom. Beslutet tas av medlemmarna
på ett årsmöte och ett extra föreningsmöte. Man gick också igenom hur stadgarna anger att
föreningens ekonomiska medel ska hanteras vid en eventuell nedläggning.
Men man fortsätter jobba intensivt med att hitta ledamöter för att fortsätta verksamheten
även framöver.
2. En förälder i Vinsta grundskola östra har kontaktat styrelsen angående ett intresse för att
antingen bilda en ny föräldraförening på Västra eller eventuellt att Västra skulle ingå i vår
förening. Det diskuterades men styrelsen ser det för närvarande inte som en möjlighet att

ha en gemensam förening då skolfrågorna, föreningens aktiviteter och det geografiska
området man fokuserar på sannolikt skiljer sig väsentligt åt mellan skolorna och man inte
skulle kunna hantera den stora verksamhet det skulle medföra. Den nuvarande svårigheten
pga GDPR att samla in kontaktuppgifter till årskursombud och övriga föräldrar är en del
av problematiken.
3. Efter tips från ett årskursombud (Annika Wallin) finns det en hemsida
(Klassförälder.nu) med tips om hur man trots GDPRs begränsningar kan få hjälp av
skolan att samla in kontaktuppgifterna. ”4 lagliga vägar till klassens kontaktuppgifter”.
Malin ska kontakta skolledningen om detta för att inför nästa skolår sen om man
skulle kunna förenkla insamlingen av uppgifter för både styrelsen och
årskursombuden.
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