PROTOKOLL
2017-05-10

Protokoll fört vid deltagarrådsmöte, onsdagen 2017-05-10, i Historiska rummet,
Värnamo Folkhögskola.
Närvarande: Vice ordförande Emil Fransson, Samah, Mohammed, Jens Levin,
Niclas Claesson och Anna-Sofia Rosenquist.

1 Mötet öppnas
Vice ordförande förklarar mötet öppnat.
2 Val av justerare och tillfällig sekreterare
Deltagarrådet beslutar
att utse Jens och Niclas till justerare.
Deltagarrådet beslutar
att utse Anna-Sofia till tillfällig sekreterare vid detta möte, då ordinarie sekreterare ej kunde
delta idag.
3 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom.
Deltagarrådet beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
4 Inkommen post
Ingen inkommen post.
5 Rektor
Inget från vice rektor Eva Näslund.
6 Elevhemsföreståndare
Deltagarrådet har en fråga till Stefa, ”Går det att få fikan på Må-Bra dagen gratis, som vi
brukar få på fredagar?”. Det skulle underlätta för de som ska genomföra ”Promenad till
Borgen”, detta skulle komma alla deltagare till gagn.
Stefa ska undersöka detta och återkommer sedan till Anna-Sofia med besked.
7 Må bra dag
Vice ordförande Emil går igenom upplägget på Må bra dagen, som ser ut som följer:
Må bra dagen inleds med en tipspromenad. Sedan kommer deltagarna få välja mellan
4 aktiviteter, vattenfotboll, beachvolleyboll, brännboll & kubb och promenad
till Borgen. Alla aktiviteter kommer vara runt skolan förutom promenaden.
Emil meddelar att det har gått igenom att vi får sluta kl. 13.00 i och med att Må bra dagen
efterföljs av Sommarmiddag och Sommarshow som börjar kl. 17.00.

Uppkomna förslag vid mötet idag:
Anna-Sofia föreslår att någon välkomnar alla deltagare vid skolans huvudentré kl. 8.30 när
Må bra dagen börjar och även informerar om att vi startar med en tipsrunda innan alla går
till sin valda aktivitet.
Emil föreslår att han välkomnar och informerar.
Deltagarrådet beslutar enhälligt
att Emil välkomnar och informerar vid huvudentrén kl. 8.30 när Må bra dagen börjar.
Samah och Mohammed föreslår en ny aktivitet. Filmvisning. Kan vara bra med en aktivitet
som är för de som inte vill vara så fysiskt aktiva.
Anna-Sofia föreslår att det vore trevligt om man kunde ha filmvisning ute och vid dåligt
väder
i aulan.
Deltagarrådet beslutar enhälligt
att det var en bra idé. Samah och Mohammed får uppdraget att kolla upp om detta går att
genomföra.
Anna-Sofia föreslår att hon och Linda gör informationslappar att sätta upp i skolan inför Må
bra dagen i och med att det är de som kommer hålla i promenaden och har koll på vad som
behöver informeras om inför aktiviteten.
Föreslås att lappar sätts upp vid huvudentrén och entrén vid gångbron. Även på glasdörrarna
vid Historisk rummet och där finns även anmälningslappen.
Flera andra kommer med förslaget att man kan sätta upp lapparna på flera ställen i skolan
också.
Deltagarrådet beslutar enhälligt
att Anna-Sofia och Linda genomför Anna-Sofias förslag och även förlaget att sätta upp
lappar på andra ställen.
8 Nästa möte
Deltagarrådet beslutar
att nästa möte äger rum 2017-05-24 kl 12.45 i Historiska rummet, Värnamo Folkhögskola.
9 Möte avslutas
Vice ordförande förklarar mötet avslutat.
………………………………………
Anna-Sofia Rosenquist
Tillfällig sekreterare

……………………………………….
Emil Fransson
Vice ordförande

………………………………………
Jens Levin
Justerare

………………………………………..
Niclas Claesson
Justerare

