
 

 

Partille kulturskolas intresseförening 
Styrelsemöte 20 augusti 2018 Espresso house 
Närvarande: Johanna Thur, Susanne Lagerstedt, Marie Petersson, Sara Ejvegård 

 

Formell dagordning saknades till detta möte.  

Vi diskuterade äldre mötesprotokoll justeringar, Marie ser vilka protokoll som är klara.  
Sara skriver ut övriga o tar till nästa möte.  

Diskussionerna utgick från jubileumsveckan 50: 

• Johanna kontaktar Anna så att hemsidesandressen kommer med på utskick. 
• Johanna meddelar till Anna o Frida att Johanna (musik) o Susanne (dans o övriga) är 

kontaktpersoner för de lärare som önskar hjälp (t.ex. danslärare önskar hjälp med 
publikinsläppet). Johanna skickar kopia. 

• Sara ska uppdatera hemsida med när vi har möte, samt länkar till aktuella dokument.  

Marie gick igenom ekonomi: 

• Vi har 40.000:- i kassan, så det finns goda möjligheter att bidra ekonomiskt till 
kulturskolan.  

• Vi har möjlighet att t. ex. bjuda barnen på fika under jubileumsveckan.  
• Vi kan fixa reklamartiklar o giveaways; Tygkassa, vattenflaskor, pennor (vad har 

RUM? ), musikloggbok. Hur många elever handlar det om totalt och hur mkt pengar 
kan vi lägga på det? 

• Hur många elever? (Johanna kollar med Anna) 
• Förfrågan har kommit in om bidrag till deltagande Side by Side, ett musikläger på 

försommaren. Tanken är att det ska motsvara ”Gothia cup” El Sistema. Deltagande är 
delsubventionerat av RUM. Vi beslutar att ge bidrag retroaktivt.  

• Vi vill även fortsättningsvis uppmuntra deltagande genom att berätta om Side by side 
(länka på hemsida) samt subventionera deltagande. 

• Marie meddelar Anna ekonomisk redovisning 
• Swishnr läggs upp på hemsidan. Marie skickar swishnummer till Sara så nr:et kan 

läggas ut.  Vid swish var noga med att ange vad summan avser.  

Stipendie: 

X antal stipendier från kulturskolan medges, lärare har lämnat förslag 
Dans lämnar uppmuntran för idogt deltagande. 

Vi funderar vidare tillsammans med lärare på hur och under vilka former vi kan ge bidrag. 
Stipendie kanske inte är bästa formen? Vi kallar det ”Utvecklingsbidrag”.  

Kolla efter jubileet hur mkt pengar som finns, och skicka därefter ut blänkare om detta.  
Vi vill uppmuntra bredd och delaktighet.  

 



Årsmöte: 

• Årsmöte tisdag 16 oktober klockan 18, lokal Ugglan. Frida o Anna sitter i 
valberedning. Johanna påminner dem om detta. 

• Marie skriver kallelse till årsstämma, stämma utlyses enl. stadgar 14 dagar innan samt 
läggs på hemsidan.  

 

Nästa styrelsemöte: 

2 oktober kl 18 

Passande dagar för möten framöver är tisdagar 

 

 

 

 

 

 


