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Dagordning årsmöte 2020-09-29  
  

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. Övriga frågor  

  



2 

 

  

Verksamhetsberättelse för Vinsta grundskolas 

föräldraförening verksamhetsåret 2019-2020  
  
Styrelsens medlemmar   

Ordförande  Malin Hult  

Vice ordf, föräldravandringar Martin Jonsson 

Kassör  Henrik Björnek  

Sekreterare, skolmiljö Emelie von Krusenstierna 

Trafik 

Hemsida, facebook 

Huvudårskursombud 

Martin Gustavsson 

Peter Eliasson 

Sofia Svensson 

 

Revisor  

Fredrik Lörenskog  

  

Revisorsuppleant   

Madeleine Ekblom  

  

Valberedning  

Annika Wallin (sammankallande) 

Petra Jöngren 

 

Utskott  

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, konstituerande möte och föräldrakväll (september). Skolan och föreningen arrangerade 

föreläsningen tillsammans se ”Föreläsning” nedan). 

• Årskursombudsmöte (november). Information om Lexplore - digitalt test för att mäta 

läsförmågan. På grund av Corona-pandemin ställdes årskursombudsmötet i april in. 

• Ett extra medlemsmöte (april) arrangerat för omröstningen av två propositioner och en motion, 

som innebar ändringar i stadgarna för en flexiblare och effektivare styrelsesammansättning. 

• Fem möten med skolledningen, varav ett var digitalt (okt, dec, feb, mar, maj)  

Samtliga möten har protokollförts och publicerats på vgff.se.   
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Årskursombud  
Enligt föräldraföreningens stadgar ska föreningen ha ombud i alla årskurser och styrelsen ska ”anordna 

minst ett klassombudsmöte per termin” för att ha dialog och informationsutbyte med alla årskurser 

representerade. Styrelsen har bjudit in ombuden och andra intresserade föräldrar till 

årskursombudsmöte på höstterminen. Vårens möte blev inställt på grund av corona.  

Ombuden har också fördelat arbetet i samband med föräldravandringarna och vidarebefordrat 

information till föräldrar. Ombudens arbete i samband med Vinsta grundskolas dag uteblev på grund av 

corona.   

  

Årskursombud läsåret 2019-2020: 

Förskoleklass, 5st: Ida Alnemo, Aimen Ahmed, Jessica Andreasson, Ingrid Hartung, Irnel Brkic 

Årskurs 1, 4 st: Esam Adem, Mikael Danielsson, Åsa och Jonas Ahlefelt 

Årskurs 2, 6 st: Lenita Caliak, Christer Brus, Eylem Ilan, Nicholas Daking, Åsa och Jonas Ahlefelt 

Årskurs 3, 4 st: Elin Waara, Lotta Ländin Robertsson, Emelie von Krusenstierna, Esam Adem  

Årskurs 4, 4 st: Johan Idren, Annika Wallin, Petra Jöngren, Cina Seidefors 

Årskurs 5, 6 st: Eva Sonnevi, Mattias Sundberg, Christofer Lendel, Mikael Petrén, Andreas Sandberg, 

Amina Hassan 

 

Informationsinsatser  
Under verksamhetsåret har styrelsen gett föräldrar kontinuerlig information om föreningens 

verksamhet.   

Föräldramöten. Vid läsårets början informerade representanter från styrelsen om föreningens 

verksamhet på föräldramöten.   

Föreläsning. Till årsmötet (2019) bjöd föräldraföreningen tillsammans med skolan in författaren Sara 

Lövenstam som berättade om vikten av läsning. Nytillträdde rektor Nina Alshammar presenterade sig 

och vi fick se lokalerna och träffa lärarna. Årskurs 4 sålde fika.    
Medlemsbrev. Styrelsen skickade ut sex medlemsbrev via årskursombuden under verksamhetsåret. 

Breven har informerat om föreningens verksamhet och hjälpt skolan föra ut information. Breven har 

även gått till skolledningen.  

Medlemsmöten.  På våren genomfördes ett extra medlemsmöte där en motion och två propositioner 

togs upp till andra bekräftande omröstning efter årsmötet där omröstning genomfördes första gången.  

Hemsidan. Styrelsen har löpande publicerat aktuell information och protokoll på hemsidan vgff.se. Sidan 

har haft ca 2200 sidvisningar under verksamhetsåret. 46 personer följer hemsidan vid verksamhetsårets 

slut. 

Facebook. Vid verksamhetsårets slut följer 93 personer föreningens Facebooksida 

(facebook.com/vinstsaskolanff).  
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Trafikfrågor  
En av föräldraföreningens ständigt prioriterade frågor är trygga skolvägar och trafiksituationen runt 

skolan.   

• Under läsåret har skolan och föräldraföreningen tillsammans arrangerat bilfria veckor två veckor 

varje termin. Styrelsen och skolledningen bemannade drop-off-zonen vissa tider och eleverna 

fick trafikundervisning på skoltid.   

• Föräldraföreningen har under verksamhetsåret uppmärksammat problemet med parkerade bilar 

i drop-off-zonen på Vinstavägen.  

• Skolan har efter förslag från föräldraföreningen rutmålat dropp-off-zonen för att tydliggöra att 

det råder stoppförbud där.  

• Flera cykelställ har monterats av SISAB.    

 

  

Föräldravandringar  
Under året har föreningen med hjälp av årskursombuden arrangerat föräldravandringar. Den årskurs 

som haft störst andel vandrande föräldrar i föräldravandringarna under terminen har vunnit 2000 kronor 

till klasskassan. Årskursen/erna med näst störst andel föräldrar vann 1000 kronor till klasskassan. 

Tredjepriset var 500 kr till klasskassan.  

 

Hösten 2019, totalt 114 vandrande föräldrar 

F-klass   29 procent     3:a 

 Åk 1      21 procent    

Åk 2        35 procent   2:a   

Åk 3        26 procent     

              Åk 4        22 procent    

              Åk 5        46 procent    1:a  

  

Våren 2020 , totalt 78 vandrande föräldrar 

               F-klass    16 procent      

 Åk 1         5 procent    

 Åk 2         28 procent   2:a  

 Åk 3          18 procent    

 

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:   

 Åk 4         28 procent 2:a  

 Åk 5      30 procent 1:a   
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• Föräldradialog. Informationsflödet från föreningen till föräldrarna med skolans hjälp. Dialog 

mellan skola och föräldrar. Återkoppling ang. Skolplattformen och föreslagna förbättringar. 

Påtalat en önskan om ökad information om personalförändringar och fritidsaktiviteter. Förslag 

att sista svarsdag för att besvara lovscheman ändras till söndagar.  

• Skolgård. Halkbekämpning under vintertid. Jämställdhetspolicy på skolgården - en utformning av 

skolgården som inkluderar alla. Belysning på skolgårdens mörka baksida förbättrad.  

• Trygghet och hälsa.  Skyddsglasögon på innebandy. 

• Mat och miljö. Minska användning av engångsartiklar på mellis. Fruktstund och matsäck -

tydligare regler och motverkande av utanförskap. 

• Läxor. Efter förslag har en policy för läxor för respektive årskurs tagit fram av skolan.  

 

Beviljade bidrag  
Kulturaktiviteter 

Bidrag med max 60 kr per elev beviljas för kulturaktiviteter, utflykter och liknande som mentorerna söker 

bidrag för som stärker gemenskapen i årskursen och sätter guldkant på elevernas skoltid. Aktiviteten ska 

omfatta hela årskursen. På grund av Corona-pandemin fick skolan ställa in vissa utflykter och istället söka 

pengar till annat. 

Årskurs 3 genomförde som planerat en utflykt till Fjärilshuset.  

Årskurs F-4: Mentorerna sökte istället för utflykter pengar till sommarböcker till varje elev i årskurserna 

F-4. 

Årskurs 5: Mentorerna sökte pengar för pizza för avslutningsträffen innan sommarlovet. 

 

Nya böcker till elevernas skolbibliotek 

 Styrelsen har beviljat ett bidrag på 5000 kronor till skolans bibliotek för inköp av nya böcker.  

 

Vinsta grundskolas dag  
På grund av Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om max 50 personer i 

folksamlingar ställdes Vinsta grundskolas dag in. 

Ekonomi  
Föreningen har en liten men relativt stabil ekonomi. Detta år påverkades dock ekonomin av 

anpassningar pga corona. Intäkterna minskade pga utebliven Vinsta grundskolas dag. Antalet inbetalade 

medlemsavgifter minskade också sannolikt på grund av färre deltagande föräldrar än tidigare på höstens 

föreläsning och utebliven Vinsta gundskolas dag, vilka vanligtvis är tillfällen då avgifterna betalas in. 

Under läsåret har föräldraföreningen haft ett underskott med 8561 kr på grund av den inställda Vinsta 

Grundskolas dag. Underskottet följer med in i nästa års budget. Se separat resultat- och balansräkning 

för årets siffror.  Föreningen fick in medlemsavgift för 36 procent av barnen på Vinsta grundskola östra 

under verksamhetsåret (vilket kan jämföras med 43 procent föregående verksamhetsår). 

Medlemsavgiften var 100 kr per barn.  
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 Under året har föreningen haft utgifter för prispengar till föräldravandrarande årskurser; bidrag till 

kulturaktiviteter och utflykter på skoltid; fika vid årskursombudsmöten och till skolans personal vid 

terminsavslutningarna samt böcker till biblioteket.  

  

Samverkan med närbelägna skolor 
Föreningen har under läsåret fått information om situationen på Vinsta grundskola västra genom 

skolledningen. Nälstaskolan har bjudit in till föreläsning och vi haft kontakt med föräldrar som önskar 

starta en förening på Vinsta grundskola västra. 

 

 

Slutord  
Läsåret 2019-20 har varit ett till viss del annorlunda verksamhetsår för Vinsta grundskolas 

föräldraförening jämfört med föregående år. Corona-pandemin har inneburit en minskad verksamhet, 

då ett årskursombudsmöte, Vinstaskolans dag och ett möte med skolledningen var tvungna att ställas in. 

Möten fram till coronapandemins start genomfördes som planerat. 

Föräldravandringarna genomfördes också, men sannolikt minskade antalet vandrare på våren på grund 

av pandemin. Kulturbidragen söktes av alla årskurser, men till lite andra saker än vanligt. 

Ett extra medlemsmöte hölls där tre motioner/propositioner som berörde stadgarna togs upp till 

omröstning.  

Medlemsantalet var något mindre än föregående år.  

Föreningen är trots coronas påverkan på aktiviteterna en part som både skolan och föräldrar väljer att ha 

dialog och tankeutbyte med. Föreningen har mottagit positiva utlåtanden om Vinsta grundskolas dag 

från såväl föräldrar som barn och skolans personal.   

 Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med skolledning, lärare, föräldrar och barn på Vinsta grundskola 

östra.    
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2020-2021  
  

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. Formerna för detta kan komma att påverkas av 

coronapandemins fortsatta utveckling. 

  

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 (under förutsättning att Corona-pandemin 

möjliggör möten). 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 skolan.  

  

Utskott  

VGFF kommer även fortsättningsvis att informera om, och uppmuntra till, arbete inom utskott i 

föreningen. Samt 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 årsmötet 2021 (under 

förutsättning att Corona-pandemin möjliggör möten). Föreläsningen 2020 har ställts in pga 

coronapandemin. 

  

Vinsta grundskolas dag  

VGFF vill fortsätta traditionen med att arrangera Vinsta Grundskolas dag i maj (under förutsättning att 

Corona-pandemin möjliggör sammankomster) 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.   
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Föräldravandringar  

VGFF kommer att arbeta för att uppmuntra till föräldravandringarna och dela ut prispengar till 

årskurserna som har högst deltagande. 

  

Skolmiljö  

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

den psykosociala miljön.  

  

  

Budget VGFF 2020-2021  

Intäkter [kr]:  

Medlemsavgifter  15000   

Vinsta grundskolas dag  24000   

Summa:  

Kostnader [kr]:  

39000   

Prissummor föräldravandringar  8000   

Bidrag till mentorer för utflykter/kultur  

(baserat på ca 380 elever) 

23000   

Terminsavslutningsgåva till skolans personal  3000  

 

Skolbibliotek  5000   

Övrigt (bank, domänadress, fika föräldramöten, avslutn) 

 

Summa: 

 

4000 

  

 43000 
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Revisionsberättelse 2019-2020 
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Valberedningens förslag, årsmöte 2020 
 

 

Föreningens styrelse består av ordförande och två till sex övriga ledamöter och kan ha två suppleanter. 

Ordförande väljs för en tid av ett år och de övriga för en tid av två år. Styrelseledamot ska ha barn 

inskrivna på Vinsta grundskola östra och vara medlem i föreningen. 

 

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: Sofia Svensson. 

 
• Nyval av en ledamot på en tid av två år: Mimmi Wallentin  
 

• Nyval av en ledamot på en tid av två år: Lisa Morota. 

 
 

Revisor 

Valberedningen föreslår att Emma Geira väljs till revisor och Madeleine Ekblom till revisorssuppleant. 

Revisorerna har uppdrag ett år i taget. 

 

 


