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Närvarande: Ordf. Staffan Stenvall, Elisa Norrgård, Lena Norrback, Alf Dahlström, Susanne 
Sandin, Nina Ek, Annika Hautala, Kjell Eklund, Matts Stoor, Anna Lundvik, Carola Nyman,  
Ann-Christine Ek, John-Erik Semskar. 
 

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutförhet. Föräldraföreningens 
ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat 
och beslutfört. 

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 
3. Den nya styrelsens konstituering. 

Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande; till viceordförande valdes Alf Dahlström, till 
sekreterare valdes Carola Nyman och till kassör Matts Stoor. 

4. Val av protokolljusterare. Till protokolljusterare och rösträknare för mötet valdes Kjell 
Eklund och Nina Ek. 

5. Trivselrådet. Inga ärenden. 
6. Val av serveringsansvarig. Till serveringsansvariga återvaldes Anna Lundvik och Ann-

Christine Ek. 
7. Friskis & Svettis dagen. Dagen föreslås vara i januari, preliminärt söndagen den 29.1 2012 

kl. 13-16. Som aktiviteter föreslås skidvallningsskola, zumbapass, ”röris” (barnjumpa), 
någon form av avslappningspass och servering. 

Tre skidvallare tillfrågats; Stig-Johan Back, Glenn Jacobson och Kjell Forsgård. Zumbapassen 
föreslås vara 30 min. och skall passa både barn och vuxna. Ordförande kontaktar Erika Strengell 
eller Johannes Lindvall angående det. 
Eventuellt drar Susanne Sandin och Nancy Achrén ”röris”.  
Susanne kontaktar Ulla Linder eller Ulla-Stina Karlsson-Lassander angående avslappningen. Som 
servering föreslås kaffe och våfflor. 
Vid nästa möte funderar vi vidare. 

8. Inkommit önskemål om att ordna Disco i skolan från elever i högstadiet. 
Ungdomarna (Fanny Forsgård, Emma Dahlström, Rebecka Klemets, Victoria Jungell, Fredrika 
Lund och Camilla Sandström) har lovat att stå för musik, program och dekorationer. Viceordförande 
diskuterar med initiativtagarna. Konstateras att en person med ordningsmannapapper behövs. Kjell 
Eklund har, och lovar ställa upp. 
Ordförande sköter tillstånd.  

9. Anskaffning av ny ljudanläggning till skolan. Offert inkommit. 
Ordförande har sökt på nätet efter olika alternativ samt kontaktat Lasses Ljudtjänst som också varit 
till skolan och tittat. Lasses Ljudtjänst säljer inget begagnat och offerten på ny utrustning landade på 
3706€ (inkl. Moms). 
Priser på tilläggsutrustning: Mikrofonset 128€, trådlöst mikrofonset, endera 430€ eller 355€, 
slingförstärkare 645€.  På tilläggsutrustningens priser tillkommer moms. 
Funderas att tre mikrofoner behövs. 
Ordförande diskuterar vidare med Lasses Ljudtjänst angående priserna. 
Understöd kommer att sökas från bland annat Svenska Kulturfonden. 

10. Övriga ärenden. 
 Studiecentralen. Årets kontaktperson är John-Erik Semskar. 
 Jultomten. Matts Stoor lovar sköta om jultomte till skolans julfest. 



Julfestservering. Föräldraföreningen ordnar serveringen. Sekreteraren frågar Siv-Britt om hon som 
privatperson kan sköta kaffekokningen mot ersättning. 
Serveringsansvariga sköter inköpen och skolbarnen bakar julstjärnor till festen. 
Lägerskolegruppen önskar ordna lotteri. 
Noteras att det inte blir någon luciamorgon i år då julfesten är dagen efter. 
Talkodag. Föreslås att det ordnas en talkodag för resande av skjul vid rinken samt upprustning av 
rink och bollplank. Ordförande, viceordförande och kassör tar hand om talkodagen som blir 3 
december kl. 10. Kontaktperson är ordförande och information om talkodagen skrivs i veckobrevet 
till föräldrarna.  
Föreslås bli årligen återkommande. 
Ann-Christine Ek´s ärende. Se bilaga. 

11. Mötet avslutas. Mötet avslutades kl. 20.30 
 
 
 
 
 
     
     Staffan Stenvall                                                               Carola Nyman 
     Ordf.                                                                                 Sekr. 
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