Minnesanteckningar styrelsemöte PTA, IESÖ, 20162016-0303-10

Närvarande: Ordförande Reneé Lindström, Susanne Danneborn, Anneli Eriksson, Stig Svärd.

•

Mötet öppnades av ordförande Reneé Lindström som hälsade alla välkomna.

•

Till mötets sekreterare valdes Stig Svärd

•

Samtliga närvarande sa ja till fastställandet av dagordningen

•

Föregående mötes protokoll 2016-01-19 gicks igenom av ordförande och godkändes

•

Anmälan övriga frågor och punkter till föräldramötet. Styrelsen samtalade om förslaget att
skapa en julbasar med utgångspunk från IESK och deras lathund. Denna fråga flyttades på
framtiden då det var olika åsikter om hur mycket arbete som krävdes. Stig Svärd föreslog att
vi börjar med att nyttja dropbox för samtliga dokument då får vi allt samlat på ett ställe och
vi slipper fundera på om mail har gått ut eller FB inlägg har blivit lästa...

•

Att samtala om till föräldra mötet. Hur får vi fler styrelsemedlemmar? Hur bjuder vi in
föräldrar via skolan genom att nyttja dess meil funktion? Samtal fördes om hur vi hanterar
skolans LAN den 18-20 mars. Vi ska be skolan bjuda in föräldrar som kan ta några pass. Vi ska
be skolan om råd hur vi når ut till föräldrar med Periscop överenskommelsen.

•

Extra styrelsemöte i avsikt att förnya hemsidan med ny text och bilder i avsikt att den ska bli
mer besökt. Överenskommelse träffades om mötes dag 2016-04-05 kl 18,00-21,00 hemma
hos Susanne Danneborn

•

Ekonomi. Ordförande redogjorde för ekonomin i stora drag. Det ska vara ca: 30 000:- på PTAs
konto. Det har betalats ut bidrag 2000:- till Rommeresan på sportlovet som var mycket
uppskattad. En fråga som dök upp var hur vi får klasserna engagerade i att få ta del av det
bidrag som PTA erbjuder. Frågan lyftes åter hur vi får in fler medlemmar till PTA och ska
bollas vidare till skolans ledning, där vi saknar att det går ut mail till föräldrar med en tydlig
uppmaning att vara med och stötta PTA.

•

Förslag vad PTA kan arbeta med i framtiden flyttades till extra styrelsemötet.

•

Stig Svärd ska ta fram förslag på var vi kan trycka upp T.shirt till en billig peng och små
volymer.

•

Skolmat frågan om hur vi kan vara med att påverka från PTA för att få in mer ekologiskt odlad
mat på skolans meny. Styrelsen kom fram till att vi frågar skolan om de kan gå med på att
bjuda in ytterst ansvarig för skolans mat till nästa möte i avsikt att klara ut vilka spelregler
som gäller för skolmaten på IESÖ.

•

Ordförande meddelade att hon har börjat skissa på ett första utkast till ett nyhetsbrev. Hur
många gånger ska det gå ut? Hur ska det gå ut? Frågorna ska ställas till skolan och dess
representanter hur detta går till rent praktiskt så samtliga föräldrar kommer att
uppmärksamma nyhetsbrevet. Detta kräver att styrelsen tittar noga på formen för
nyhetsbrevet. Hur det dyker upp hos föräldrarna.

•

Föräldracafet den 2016-03-15 där ska PTA delta och synas i avsikt att kunna värva fler
föräldrar.

Vid pennan Stig Svärd 2016-03-13

