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Dagordning årsmöte i Vinsta grundskolans 

föräldraförening 2021-09-21  
  

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  
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021  
 Året har präglats av pandemin och möten har i huvudsak genomförts digitalt. Vinstaskolans dag 

ställdes in men föräldravandringar, klädhittardag och en digital föreläsning kunde genomföras. 

Styrelsen har bestått av endast fyra personer mot normalt sju, vilket har inneburit en viss 

begränsning i vad man hade möjlighet att åstadkomma. Medlemsantalet var något mindre än 

föregående år. Kulturbidragen söktes av tre av årskurserna.  

Föreningen är en part som både skolan och föräldrar väljer att ha dialog med och vi ser fram emot 

fortsatt gott samarbete med skolledning, lärare, föräldrar och barn på Vinsta grundskola östra.   

 

Styrelse - Styrelsen har under året bestått av Malin Hult (ordförande), Mimmi Wallentin (vice ordf, 

föräldravandringar, trafik), Lisa Morota (kassör, hemsida, facebook), Sofia Svensson (Sekreterare, 

skolmiljö, huvudårskursombud). Revisor har varit Emma Geira och revisorssuppleant Madeleine 

Ekblom. Under verksamhetsåret har föreningen inte haft några aktiva utskott. Alla i styrelsen har 

arbetat ideellt.  

 

Medlemmar - Vid årets slut hade föreningen 98 betalande medlemmar. 

 

Ekonomi - föreningen har en fortsatt god ekonomi trots utebliven inkomst från Vinstaskolas dag för 

andra året i rad. Medlemsavgiften var 100 kr per barn. Betydande ökning av kostnader på grund av 

eftersläpning av utbetalning av kulturaktiviteter och bidrag till biblioteket från förra läsåret, då 

underlag för dessa inkom detta räkenskapsår.  

Föreningen fick ett underskott med 40615 kr på grund av dessa kostnader samt den uteblivna 

Vinstaskolans dag. Underskottet följer med in i budgeten för nästa år. Se separat resultat- och 

balansräkning för årets siffror.  Föreningen fick in medlemsavgift för 25 procent av barnen (vilket kan 

jämföras med 36 procent föregående verksamhetsår). 

     Under året har föreningen haft utgifter för prispengar vid föräldravandringen, bidrag till 

kulturaktiviteter, julfika och sommartårta till skolans personal samt böcker till biblioteket. 

 

 

Möten - Samtliga möten har protokollförts och publicerats på vgff.se.   

• Ett årsmöte.  

• Två digitala årskursombudsmöten. På grund av uteblivna fysiska möten mellan skolans 

personal och föräldrar under året inriktades mötena på möjlighet till frågor och kontakt med 

skolledningen. Rektor Nina Alshammar gav också en presentation om Individuella 

utvecklingsplaner (IUP), omdömen och möjligheten till betyg från åk 4.  

• Tre möten med skolledningen, varav ett var digitalt. 

 

Föreläsning - Föräldrar och personal på hela Vinsta grundskola (östra och västra) bjöds in till digital 

föräldrakväll/föreläsning med författaren Caroline Engvall: Barn och ungas utsatthet på nätet – så 

kan vi upptäcka och hjälpa vidare. Ett uppskattat möte där ett 50-tal personer deltog. 
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Årskursombud - Styrelsen har bjudit in ombuden till årskursombudsmöten på höst- och vårterminen. 

Ombuden har planerat årskursens föräldravandringar, hämtat in åsikter och vidarebefordrat 

information till föräldrar. Arbetet i samband med Vinsta grundskolas dag uteblev.   

Förskoleklass: Sanna Hegmar, Sofia Svensson, Theresa Andersson  

Årskurs 1: Maria Karlsson, Ida Alnemo, Daniel Bäckstam, Emilia Carlsten, Emelie Haggren, David 

Ljung,  

Årskurs 2: Fredrik Franzén, Marcus Callander, Maria Cameron, Johanna Frodestedt,  

Årskurs 3: Anna Gyllström, Fehime Cello, Caroline Wahlrud, Mimmi Wallentin,  

Årskurs 4: Lotta Ländin Robertsson, Ann Sundberg, Elin Waara, Jacob Vesterlund,  

Årskurs 5: Elena Kuzmina. 

 

Informationsutskick - Under verksamhetsåret har styrelsen gett föräldrar kontinuerlig information 

om föreningens verksamhet.   

• Digital presentation Vid läsårets början lades information om föreningen ut på 
Skolplattformen. 

• Medlemsbrev Styrelsen har skickat ut 8 medlemsbrev under året. Breven har distribuerats 
via email med hjälp av årskursombuden, lagts ut på Skolplattformen och gått till 
skolledningen. 

• Hemsida och Facebook Styrelsen har löpande publicerat aktuell information och protokoll på 
hemsidan vgff.se. Sidan har haft ca 2000 sidvisningar under verksamhetsåret. Ca 40 personer 
följde hemsidan vid verksamhetsårets slut. Föreningens Facebooksida 
(facebook.com/vinstsaskolanff) följdes vid verksamhetsårets slut av ca 100 personer.  

 

Dialog med skolan - VGFF har haft löpande dialog med skolledningen om barnens skolmiljö. 

Styrelsen har blivit kontaktad av föräldrar och har utifrån detta bland annat tagit upp följande:   

• Föräldradialog - Formatet på föräldramöten/digitala möten/utvecklingssamtal och 

informationsutskick från skolan.   

• Skolmiljö -Plats för extrakläder på mellanstadiet. Mobiltelefonpolicyn. Belysning på 

skolgården. Underhåll på gångvägen. 

• Trygghet och hälsa – Förebyggande åtgärder angående nätsäkerhet och droger. 

• Mat och miljö - Fruktstund - motverkande av utanförskap. Specialkost. 

• Läxor och omdömen – Feedback på läxpolicyn. Dokumentation och rutiner kring omdömen.  

• Inför åk 4/6. Utredning angående ev åk 6 på östra. Skolval. Överlämning till västra. 

 

Beviljade bidrag  

• Kulturaktiviteter -Kulturbidrag med max 60 kr per elev söks av mentorerna och beviljas för 
kulturaktiviteter, utflykter och liknande som stärker gemenskapen i hela årskursen och sätter 
guldkant på elevernas skoltid.  

o Åk 1s mentorer sökte under hösten bidrag för böcker till eleverna i samband med ett 
författarbesök.  

o Åk 2s mentorer sökte under våren bidrag för avslutningspresent till eleverna i årskursen i 
form av böcker.  

o Åk 5s mentorer sökte under våren bidrag för en gemensam avslutningspizza med 
eleverna i årskursen. 
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• Nya böcker till elevernas skolbibliotek -Styrelsen har gett ett bidrag på 5000 kronor till 

skolans bibliotek för inköp av nya böcker. 

  

Trafikfrågor - Skolan och föräldraföreningen arrangerade bilfria veckor under 1-2 veckor varje termin. 

Styrelsen bemannade drop-off-zonen vissa tider och eleverna fick trafikundervisning på skoltid.  

 

Föräldravandringar - Föreningen har för att främja tryggheten i området arrangerat 

föräldravandringar med hjälp av årskursombuden. Upplägget förenklades till endast ett pass per 

kväll. De årskurser som hade störst andel vandrande föräldrar under terminen vann pengar till 

klasskassan.  

På hösten var det 131 vandrare fördelade på 12 kvällar, vilket gav 11 vandrare i snitt per kväll, 

hela 34% av skolans föräldrar, trots pågående pandemi. Detta var det högsta deltagandet på två år 

vilket var strålande bra resultat! Deltagandet på våren blev lägre; totalt 71 vandrare. 

  
 

Aktiviteter 

• Vinsta grundskolas dag - På grund av coronapandemin ställdes Vinsta grundskolas dag in. 

• Klädhittardag – Styrelsen satte en eftermiddag upp kläder runt fotbollsplanen och föräldrar 
kom och hittade sådant som glömts kvar under året. 
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Verksamhetsplan verksamhetsåret 2021-2022  
  

Dialog med skolledningen - Vinsta grundskolas föräldraförening (VGFF) kommer 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 skolledningen. 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.  

  

Föreläsning - VGFF ska arrangera en föreläsning för medlemmar/föräldrar i anslutning till årsmötet 

eller vid annan tidpunkt om så är lämpligt.  

  

Vinsta grundskolas dag -VGFF vill fortsätta traditionen med att arrangera Vinsta Grundskolas dag i 

maj i samarbete 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 till skolan - VGFF ska informera mentorerna om våra bidrag och tanken med dem. Vid 

terminsavslutningarna ska vi om ekonomin tillåter bjuda personalen på fika och i slutet av skolåret ge 

bidrag till böcker i skolans bibliotek. 

  

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 uppmuntra till föräldravandringarna och dela ut 

prispengar till årskurserna som har högst deltagande. 

  

Skolmiljö -VGFF vill fortsätta samarbetet med skolan gällande såväl den fysiska miljön inne och ute 

och den psykosociala miljön.  

 

Klasskassor – VGFF ska fortsätta erbjuda årskurserna en möjlighet att spara sina ihoptjänade pengar 

på bankkonto som förvaltas av VGFF. 
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Budget VGFF 2021-2022  

Intäkter [kr]:  

Medlemsavgifter  15000   

Vinsta grundskolas dag  24000   

Summa:  

Kostnader [kr]:  

39000   

Prissummor föräldravandringar  8000   

Bidrag till mentorer för utflykter/kultur  23000  baserat på ca 380 elever  

Övrigt (bank, domänadress, fika föräldramöten, 

avslutn)     

4000  

 

Summa:  38000 
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Revisionsberättelse 2020-2021 
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Valberedningens förslag, årsmöte 2021 

 

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. Av årsmötet vald 

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 

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

• Nyval av en ledamot på en tid av två år: Maria Schöld 
 
Lisa Morota och Mimmi Wallentin fortsätter sitt andra år i styrelsen. 

 

Revisor 

Valberedningen föreslår  

• Omval av revisor på en tid av ett år: Emma Geira   

• Omval av revisorssuppleant på en tid av ett år: Madeleine Ekblom 
 

 


