Norra Reals Föräldraförening

Styrelseprotokoll
Närvarande:

16/11 2016
Brigitte Hedberg, Åsa Israelsson, Karin Rehn, Gunilla Blixt

Frånvarande:

Gintautas Grigelionis, Karin Fährlin, Malin Danneman

1 Inledning/Föregående mötesprotokoll
Ordförande Brigitte Hedberg hälsade alla välkomna.
Rektor Maria Sellberg gav oss information om skolans verksamhet:
- Bra start för skolåret
- Liten personalomsättning med en bra åldersmix. Pensionerade lärare rycker in som vikarier,,
vilket fungerar mycket bra.
- Budgeten är i balans med liten marginal.
- Mentorerna har ansvaret för att klassen fungerar som grupp.
- Elevhälsan för enskilda elever har en grupp av 5 personer plus rektorerna ansvar för.
2 Hur nå föräldrar?/Hjälp av elevkåren
Elevrådets ordf Laura Larsson-Kapp kunde inte deltaga.
Vi behöver öka antalet föräldrar som är med i Norra Reals FF, det är bara ungefär 20% idag.
Ju fler vi är ju mer kan vi ekonomiskt stötta olika aktiviteter för eleverna. Idag räcker kassan
nästan bara till bidrag av studentlunchen.
Följande åtgärder beslutades:
-Ett ”säljande brev” om NRFF till föräldrarna, som skall skickas ut i feb/mars. Brevet skickas
ut via mail av mentorerna. Rektor Maria Sellberg kommer att hjälpa oss med att be
mentorerna om det.
-NRFF har förut skickat ett brev till föräldrarna för tredje årskurselever när deras student
närmar sig. Rektor Maria Sellberg har då lagt med ett brev om ”en nykter student”. Vi
funderar på att återinföra det i år.
-Fånga in föräldrar till nya elever vid föräldramötet vid höststart. Presentera oss i aulan,
gjordes alldeles utmärkt i år av Karin Rehn. Erbjuda direkt betalning via Swish. Visa upp
foton från studentlunch och andra aktiviteter som vi stöttar.
-Vi diskuterade också att endast ta ut en avgift för alla tre åren. Många föräldrar glömmer
säkert att betala år två och tre.
3 Status ekonomi
-Kassan är c:a 105.000:-Inkomna årsavgifter under hösten 2016 c:a 36.000:4 Val av Revisor
Val av ny revisor bordlades till nästa styrelsemöte.
5 Fastställande av kalendarium
1

Norra Reals Föräldraförening
Se separat dokument
6 Övriga frågor
Inga Övriga frågor.

Vid protokollet
Åsa Israelsson

Nästa Möte:
Nästa styrelsemöte hålls 170215, kl 18.00-19.30. Personalrummet Kollegium, Plan 2, Norra
Real skola.

Åtgärdslista
Åtgärd
Fortsatt kontakt med bank för att få Swish
Maila informationsbrevet om NR FF till
samtliga i styrelsen

Ansvarig
KR
KR

Läsa igenom ovanstående info och tycka till Samtliga
inför nästa styrelsemöte,
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