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Styrelsemöte
2018-03-20
Helén Andersson, Helena Andersson, Anders Holmqvist, Maria Steen
(musiklärare, Mia Wistrand, Malin Eriksson, Andreas Sweström, Ulrika
Jeppson Wigg, Andreas Wiik (rektor)
Malin (vice ordförande) hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Anders Holmqvist och Ulrika Jeppson
Wigg
Föreslagen dagordning godkändes.
Protokoll från styrelsemötet 2018-01-11 godkändes.
Ø Anders meddelar att ställningen på kontot nu är 82 704 kronor. Ett
belopp om 6000 kr extra finns på kontot för vidare betalning till en av
musikklasserna.
Ø Rektor Anders Wiik besöker vårt möte och berättar om sin bakgrund
och om skolans ekonomi. Anders ambition är att bevara och förädla
musikklassernas koncept.
Ø Fördelningen inför de 2 vårkonserterna den 20 maj på Stålforsskolan, kl
14:30 och kl 16:30.
M4 Garderob 3 föräldrar/föreställning
M5 Sälja fika 3 föräldrar/föreställning
M6 Sälja fika 3 föräldrar/föreställning
M7 Baka Alla föräldrar bakar 15 muffins var
M8 Chokladhjul, Lotteri? 3 föräldrar/föreställning
M9 Baka Alla föräldrar bakar 15 muffins var
Ø Vi kommer inte att få smycke från Tre Smeder som vi fått tidigare via en
förälder. Ulrika JW frågar Emma på Tre Smeder om de vill sponsra med
smycke även detta år.
Ø Helena ordnar med Chokladhjul.
Ø Anders ordnar med växel, magväskor och hattar.
Ø Helena stämmer av med att låna fik eller personalrum på Stålfors.
Ø Helena kollar med ICA Ekängen vad de kan skänka till chokladhjul och
fika.
Ø Vilka har något hemma från tidigare konsert – maila Helena.
Ø Helena skickar ut mail om utskick till klasserna om ni inte har egen epostllista be att läraren skickar till samtliga föräldrar.
Ø Stipendieansökan
M6 har inkommit med ansökan och godkänts – 12 000 kr betalas ut.
M9 har inkommit med ansökan och godkänts – 15 000 kr betalas ut.
Ansökningarna bifogas till protokollet.
Ø Vi beslutar att köpa in en roll-up med vår logga och swishnummer på.
619 kr + moms. Mia ordnar denna.
Ø Frågor om Facebook kom upp ifall vår förening har en egen sida men
det har vi inte.
Ø Protokoll och uppdateringar av vår sida på eskilstuna.se skickas till Åsa
Heinemann.
Ø 2018-05-08
Ø Malin tackade och avslutade mötet.

Justerare:
Anders Holmqvist_________________

Ulrika Jeppson Wigg_____________________

