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1. Mötet öppnas
Olof hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll.

3. Elevkåren informerar
Elevkåren har haft en kårvecka för att ärva medlemmar. Man haft klädbytardag, biljettjakt samt
välkomstfest. Välkomstfesten blev mycket lyckad och alla biljetter såldes slut. Vakterna på festen hade
tyvärr varit otrevliga. Elevkåren ska ta upp det vid möte med arrangören. MFSL lovade ställa upp som stöd
om det behövs, eftersom vi ju sponsrat stor del av vaktstyrkan. Elevkåren återkommer om behov finns.
Föreningsfestival hålls om två veckor för att locka medlemmar till de olika föreningarna.
9 oktober har man anordnat en partidebatt med representanter för samtliga riksdagspartier.
Sveriges elevkårers ordförande kommer att vara moderator och leda debatten.

4. Ekonomin

Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Conrad har försökt öppna ett nytt konto enligt tidigare beslut. Det är ännu inte klart eftersom det inte var
helt lätt att öppna ett nytt konto.

5. Information från skolledning
Bra skolstart. Liten rörlighet bland ettorna och välfyllda klasser. Det finns enstaka platser kvar i årskurs tre.

Tredje året har nu startat med GY11 och lärarna gör för sista gången helt nya kurser enligt den.
I vår kommer också de första eleverna gå ut och de kommer att få en Gymnasiexamen med diplom.
En dator per elev kommer under våren till årskurs 1 och 2. Fortfarande oklart med finansieringen. Skolan
får en peng per elev men man vet inte om den kommer att räcka.
V 44 kommer lärarna ha en dags utbildning om IT som pedagogiskt verktyg
Skolan har fått en intendent på halvtid för att hjälpa till med administrationen. Han heter Magnus Rydervik.

6. Norrnässtiftelsen
Inget möte sedan sist.

7. Webbplatsen och Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet är klart och kuverteras på onsdag den 25 sept.
Hemsidan är klar och Mari har skickat ut en handledning till oss hur den fungerar.
MFSL har deltagit på föräldramöten för årskurs ett och bilder från dessa finns nu utlagda på hemsidan.

8. Bidragsansökningar
Kaffis (elevkafeet) behöver rustas upp och de vill ha hjälp från oss. Vi har ännu inte fått någon
bidragsansökan varför inget beslut har fattats om det.

9. Aktuella aktiviteter
Körkortsteori

Inbjudan går ut till eleverna samt information till föräldrarna via nyhetsbrevet.
Elevkåren får också bidrag för att marknadsföra utbildningen. Vi vill ha aktiviteten fullbokad för att få så bra
pris som möjligt per elev.

Tranströmer

Jurymöte nästa vecka.

Rökning

Ingen elev har ännu blivit tillsagt om rökning på skolgården. Som en uppmuntran kommer vi att bjuda
eleverna på tårta .

Arbetsro i skolan

Vilar tsv enl Thomas. Han bevakar frågan.
Roller och arbetsuppgifter för styrelsen
Olof har skickat ut ett dokument som vi alla ska läsa igenom.

10. Årsmötet

-

-

Lokal
Kallelse
Dagordning

Sker via hemsidan och via mail till styrelsen
Samma som förra året minus ändring av

Bokas av Margareta

-

Verksamhetsberättelse
Resultat/Balansräkning
Revisionsberättelse
Guide till rundvandring
Protokoll fr förra året
Snacks till mötet

Olof skriver
Conrad upprättar
Conrad kontaktar revisorn
Elevkåren ordnar en sådan
Olof kontaktar Margareta
Olof Kontaktar Margareta

stadgar

Det Olof skickar ut med kallelsen ska också läggas ut på hemsidan.

11.Nästa styrelsemöte

Sker vecka 43. Överlämningsmöte och konstituerande styrelsemöte.

12.Övriga frågor

Inga övriga frågor

13.Mötet avslutas

Olof förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.
Vid protokollet : Ingalill

