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Styrelsen har under 2014-2015 bestått av 
Ordförande: Renée Lindström 
Kassör: Johan Strömqvist 
Ledamot: Lena-Marie Hagman 
Ledamot: Susanne Danneborn 
Ledamot: Leila Sandmon, avgick i juni 
Ledamot: Stefan Wahlberg 
Ledamot: Annelie Eriksson 

Revisor: Jerker Svensson 

Valberedning: Issaias Teclemarian 

Styrelsen har under året haft 8 styrelsemöten och 8 öppna möten för medlemmar och icke 
medlemmar under 2015. 
 
Antal betalande medlemmar 2015 är totalt 76 stycken. 
1/1-31/8, 43 betalande 1/9-31/12, 33 betalande. 
 
Styrelsen har arbetat med följande  

 Sponsrat Rommeresan i årskurs 9  

 Sponsrat danskurs till årskurs 9 inför avslutningsbalen 

 Sponsrat enstaka elever om förfrågan inkommer om särskilt behov (ingen förfrågan i 
år) 

 Hjälpte till vid våren och hösten LAN 

 Anordnade höstens välkomst discot  

 Anordnade lärarfika vid höstens terminsstart 
 

Vi har arbeta mer med marknadsföring för PTA på olika sätt för att försöka får fler betalande 
medlemmar genom att 

 uppdaterat informationen på skolans och PTAs hemsidor och försökt hålla hemsidan 
och Facebooksidan mer levande för att öka intresse att gå in och titta 

 deltagit vid alla föräldramöten och informations träffar på skolan och gett information 
om oss och delat ut visitkort. 

 fått ut mer information på Schoolsoft om vad PTA arbetar med och sponsrar. 

 Styrelsen har fördelat ansvaret mer mellan medlemmarna i styrelsen 

 Vi har erbjudit alla klasser på skolan att kunna söka ett ekonomiskt bidrag till en 
gemensam aktivitet i klassen för att öka gemenskapen. Information om detta finns 
på hemsidan och via Schoolsoft. Två utbetalningar har gjorts som bidrag till 
klassaktiviteter. En grillkväll i maj för klass 4 B och en filmkväll på skolan för klass 5 D 



 
 

 

 

 Vi ha tittat igenom övriga PTAs hemsidor för att få idéer och inspiration från vad andra 
gör. Har nu även kontakt med Karlstad PTA. 

 

 Styrelsen har haft kontakt med länstrafiken om den nerlagda busshållplatsen Vi fick 
besked om att den inte kommer att öppna och den är även helt bortplockad så 
styrelsen anser detta ärende avslutat. 

  

 Vi hade även kontakt med Tekniska förvaltningen om trafiksituationen på 
Hagmarksgatan men i dagsläget finns inga planer att sänka hastigheten så styrelsen 
anser detta ärende som avslutat tills vidare.  

 

 NTF är kontaktade för att göra en trafikmätning på Hagmarksgatan men utrustningen 
blev stulen så den är inte genomförd än. 

 

 Styrelsen köpte in fotbollar, hopprep, och ska köpa kubbspel, Boulespel och tennisrack 
till skolgården. 

 

 Bjöd vinnarna av Valentine´s contest day,  klass 9 C på hembakat fika. 
 

 Skaffat Swishkonto för enklare inbetalning 
 


