
 
 

Protokoll styrelsemöte VGFF 

  2/2–2021 kl 18.30-19.30 via Teams 

Närvarande:  Malin Hult   Ordförande 

 Sofia Svensson  Sekreterare 

Mimmi Wallentin Vice ordförande 

Lisa Morota  Kassör 

 

Förslag på punkter till kommande möte med skolledningen  

• Mobilfri skola – hur ser policyn ut, följs den? 

• Kan skolan tänka sig att ha Vinstaskolans dag under hösten, alternativt vintern. Eller 

om möjligt ha en större aktivitet för barnen under bilfria veckor.  

• Förslag på datum för bilfria veckor, 3-7/5. 

 

Datum för kommande föräldravandringar 

Det beslutades om datum för vårens föräldravandringar. 

V. 11 19-20/3 – Årskurs 5 

V. 12 26-27/3 – Årskurs 4 

V. 15 16-17/4 – Årskurs 3 

V. 16 23-24/4 – Årskurs 2 

V. 18     7-8/5 – Årskurs 1 

V. 20 21-22/5 – Årskurs F 

 

Datum för bilfria veckor 

Styrelsens förslag är 3–7/5, endast en vecka detta år då det riskerar att bli för urvattnat. Även 

svårt att få ombud eller andra föräldrar att stå vid avlämningszonen. Diskussion om att 

försöka ha någon aktivitet i samband med detta. Mimmi kontaktar Trafikkontoret angående 

arrangemanget som var för några år sedan.  

Ekonomi 

Vi har i nuläget 82 betalande medlemmar. Vi kommer att klara oss utan större inkomster 

under året men kommer se över alla utgifter om de är nödvändiga eller ej. 

 

 



 
 

Medlemsutskick 

Utkast skrivs av ordförande för att sedan kompletteras av övriga i styrelsen.  

Kommer skickas ut i mitten av februari. Bland annat med frågeställning till föräldrar om 

mobilfri skola, har de input eller tankar. Lisa har förslag på text för att få fler medlemmar.  

 

Föreningens framtid 

Styrelsen upplever det svårt att få ett engagemang för föreningen under rådande pandemi och 

när föräldrar inte kan skapa nätverk på samma sätt som innan. Det behövs några som driver 

igång engagemanget bland föräldrarna. Även svårt att få en levande förening när det inte finns 

något starkt intresse från skolledningens sida att driva saker tillsammans.  

 

Avgiftsfri skola 

Att driva frågan om ”en avgiftsfri skola” läggs på is tillsvidare pga pandemi och begränsade 

resurser och prioritering hos skolan.  

Dock är det en fortsatt fråga både när det gäller frukt, aktiviteter som kräver att barnen tar 

med sig tex hjälmar, och matsäck vid utflykt.  

Styrelsen diskuterade att det ett är ett problem att skolan inte har råd med frukt eller annan 

utrustning, som hjälmar och skridskor, till alla barn. Styrelsen önskar inte heller begränsa 

aktiviteter som skolan gör med barnen utan ser det som positivt att barnen får vara med om 

aktiviteter som skridskoåkning och dylikt. Så frågan är komplex. 

 

 

 
 
Sofia Svensson, sekreterare  Justerat av 

Malin Hult, ordförande 

   

 

 

 

 


