
 

Protokoll KSFF månadsmöte den 16/10-2018 

 

Plats: Haket 

Närvarande: Anneli Sageryd, Anni Phragmen, Åsa Jeffler, Melina Bentley, Petra Andersson, 

Lasse Rundelius, Lasse Ingeson 

 

1.  Till mötesordförande valdes Anneli Sageryd. 

 

2.  Till mötessekreterare valdes Lasse Ingeson. 

 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under övriga frågor. 

 

4. Föregående protokoll gicks igenom. 

 

5. Ekonomin är fortfarande god. Melina lämnade kvitto för festis och bulle på 

karbydagen. 79st har betalt medlemsavgiften än så länge. Anni lämnar över kassörs 

uppdraget till Petra under ordnade former. 

 

6. Fritids har äskat rast leksaker såsom bollar, garn, utepingisbord och grill via Christel. 

Annelie kollar upp bollar. Anni återkopplar till Christel om hur grillen skall användas. 

Utepingisbord blir ett större ingrep och kan möjligtvis bli något som kommunen får 

genomföra.  

 

7. Anni var på samrådet. Det är 318 elever på skolan. Skolan har förlorat elever sen 

tidigare läsår, bla. pga. tidigare nedläggningsrykten. Lärarna på skolan ska gå på 

kompetensutveckling. Det förekommer att elever har befunnit sig på skolans tak och 

polis har tillkallats och skolan vill att vi belyser för alla att detta är farligt och 

förbjudet. Nästa samråd är den 29 november. 

 

8. Vi jobbar vidare med formuleringen kring GDPR angående medlemsregistret. 

 

9. Jeanette kunde inte närvara, frågan flyttas fram till nästa möte. 

 

10. Övrigt – ute miljön, utskick och klockor 

 



Lena Mårtensson (Karbyhallen) har skrivit till oss för att få igång ett samarbete kring 

ute miljön i Brottby med Kommunen, skola, förskolor, företag och 

föräldraföreningen. Vi är positiva till detta och väntar på att Lena sammankallar till 

möte.  

 

Vi ber skolan att skicka ut kallelser till våra månadsmöten via schoolsoft. 

Anni pratar med Åsa Lindfors om detta. 

 

Klockorna på skolans byggnad går fel vilket gör det svårare för eleverna att komma 

tid till lektionerna, vilket går stick i stäv med skolans ABC. Anni kontaktar skolan. 

 

Mötet avslutas 

 

Nästa månadsmöte är tisdag den 13 november kl. 19:00                  

                                                                                                                                               


