
Protokoll VGFF styrelsemöte 
Datum: 20200825, klockan: 18.30 – 21.30, Hemma hos Malin Hult.  

 

Närvarande från styrelsen:  

Malin Hult                  Ordförande VGFF   

Emelie von Krusenstierna       Sekreterare   

Martin Jonsson               Ordinarie ledamot  

Peter Eliasson              Ordinarie ledamot   

Sofia Svensson      Ordinarie ledamot 

 

Frånvarande styrelsen: 

Henrik Björnek           Kassör   

Martin Gustafsson         Ordinarie ledamot   

 

Deltagande medlemmar: 

Lisa Morota 

Mimmi Wallentin 

 

 

Bemanning styrelsen 

Presentationsrunda av gamla och nya medlemmar i styrelsen samt styrelsens uppdrag 

vilket är: dialog med skolan, hålla i föräldravandringarna, bilfria veckor 1 gång/termin, 

arrangera Vinstadagen, hålla i årskurskonton samt ge bidrag till klassernas 

kulturutflykter. 

Kanalerna vi sprider vår information genom är Facebook, hemsida, mail samt 

medlemsbrev. Viss överlämning kommer behöva ske (och har delvis påbörjats) då en 

stor del av befintliga styrelsen avslutar sitt uppdrag vid årsmötet. Den större och 

viktigaste överlämningen blir kassörsrollen från Henrik B. 

 

Årskursombud 

Natalia på skolans expedition har sammanställt klasslistor till VGFF över allmänna 

uppgifter såsom namn och mailadresser. Malin har fått dem. Dessa uppgifter kommer vi 

ha nytta av dels för att kontakta årskursombuden och dels för att hjälpa dem att kontakta 

föräldrarna. Till skillnad från förra år så kommer VGFF i år själva tillfråga 

årskursombud om uppdraget för detta läsår.  

 

Trafik 

Bilfria veckor för höstterminen kommer förläggas till v. 36 + 37 (31/8 – 11/9). I 

samband med detta kommer skolan, enligt biträdande rektor Mimmi Ljungberg, ha 

trafikundervisning. 

  

 

 

 



Web 

Frågan gällande reklam/spam på hemsidan togs upp samt vilka fakturor som VGFF 

hanterar kopplade till hemsidan, webbplats och domän, något mer? Peter E kollar upp 

och återkommer.  

 

Föräldravandring 

Datum för start föräldravandring för höstterminen bestämdes till v. 39 (25-26/9).  

En påminnelse brukar skickas ut från VGFF 2 veckor innan respektive årskurs vandring 

till årskursombuden.   

 

Revisor 

En revisor saknas till styrelsen kommande läsår. Madeleine Ekblom ställer upp som 

biträdande revisor. Sofia kan eventuellt ha någon som skulle kunna vara aktuell. Sofia 

kollar upp och återkommer.  

 

Årsmöte 

Årsmötet kommer hållas 29 september kl. 18.30 och vi har fått tillåtelse av skolan att få 

nyttja skolmatsalen som lokal. Skolan kommer själv inte delta p.g.a. Covid. Vi kommer 

inte heller ha någon gästföreläsare detta år. Medlemmar bjuds in via skolplattformen 

och via mail. Minst 1 utanför styrelsen behöver komma på årsmötet för att välja in nya 

styrelsen.  

4 veckor innan mötet: kallelse med datum 

3 veckor innan mötet: motioner in 

2 veckor innan: dagordning och handlingar ut på hemsida osv 

1 vecka innan: anmälan till mötet in 

 

Höstens planering 

• Årsmötet 29/9 kl. 18.30 i matsalen 

• Styrelsemöte med skolledningen 20/10 kl. 07.30-08.30 i matsalen 

• Årskursombudsmöte 24/11 kl. 18-19.30? Pga Covid19 är det osäkert om det blir 

av, beslut tas på mötet i oktober. Det diskuterades om man kan man nyttja mötet 

till andra frågor eller på ett annan sätt.  

 

Skolan har kraftigt minskat ner antalet styrelsemöten med VGFF till endast 1 

tillfälle/termin istället för 3-4 som tidigare. Detta bör diskuteras vidare med 

skolledningen för att sträva efter att öka dialogen till minimum 2 möten med 

skolledningen per termin. Årskursombudsmötena är oförändrat 1 per termin, men 

riskerar att ställas in pga Covid19. 

 

 

 

 

Sekreterare                                                        Justerat av ordförande 

Emelie von Krusenstierna                                       Malin Hult 


