
 
Verksamhetsberättelse  

för 
verksamhetsåret 2015 07 01 -  2016 06 30 

 
 
Föräldraföreningens styrelse har haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter  

Patrik Högman                           ordförande  
Manuela Leijerfelt  vice ordförande  
Hans Eriksson           kassör 
Annika Fahlgren  sekreterare 
Åsa Tibbing   ord. ledamot/webmaster 
Maria Rengefors             ord. ledamot 
Maria Manse  ord. ledamot/ kontaktperson KZINE 
 
Suppleanter  

Peter Karlsson  suppleant 
Matilda Ericson  suppleant 
Åsa Sparr   suppleant 
Ansi Makkonen  suppleant 
Lisa Sjönell   suppleant 
Sara Stemme  suppleant 
Malin Hennings  suppleant 
Marlene Helgesson  suppleant 
Patricia Gabay  suppleant 
Mehmoush Sayed-Makki suppleant 

Revisorer 
 
Monika Hilding  revisor 
Sara Ekman  revisor 
Anna Schrotti       revisorssuppleant              
 
Valberedning  

Kristian Kuhn  valberedning 
Björn Sjönell                 valberedning      

Skolans representanter i styrelsen   
 
Lesley Brunnman  rektor internationella sektionen 
Ove Sköld   rektor svenska sektionen/kör 
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Föräldraföreningen – Parents’ Association 
Kungsholmens Gymnasium / Stockholms Musikgymnasium



Annica Tengbom Ödén  rektor svenska sektionen 
 
Styrelsemöten 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under skolåret 2015/2016, inklusive 
årsmöte. 
Alla medlemmar i föräldraföreningen (d.v.s samtliga föräldrar) är välkomna till 
styrelsemöten. 
 
Verksamheten i huvuddrag 
 
Bidrag till elevaktiviteter  
 
Föräldraföreningen stödjer ekonomiskt skolföreningar och elevers aktiviteter 
som sker utanför det ordinarie studieprogrammet. Dessa bidrag har givits till 
sådana aktiviteter som främjar sammanhållning, trivsel och involverar elever 
över klassgränserna.  
 
Ansökningar för bidrag sker via föräldraföreningens hemsida: 
www.kgparents.se. Där finns ansökningsblankett samt riktlinjer för beviljande 
av bidrag. Styrelsen har tagit emot ansökningarna löpande.   
 
Följande bidrag har beviljats under året: 
  
Politiska föreningen,      2 200 kr 
One Day Seyoum KG      8.000 kr 
Läroverksfejden    13 900 kr 
EYP, European Youth Parliament     2 654 kr 
Jämställdhetsveckan      3 000 kr 
Elevkåren, aktivitet i Rålis        700 kr 
KG Debating Society      4 950 kr 

Föräldraföreningen har uppmanat elevkåren att uppmärksamma eleverna och 
elevföreningarna på möjligheterna att söka stöd för aktiviteter via 
föräldraföreningen. 

. 

Sociala Arrangemang 

Föräldraföreningen har för föräldrar anordnat  

- Glöggfest i lärarrummet i december 
- Föräldramingel i april med information från rektorerna om 

Språkintroduktionsklasserna 
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http://www.kgparents.se


Stipendier  
  
Föreningen delar ut stipendier för ”särskilt goda insatser för skolans och 
elevernas bästa” och för insatser för sammanhållning o trivsel i skolan. 
Nomineringar kan göras av skolledning, lärare, grupp av elever och 
föreningens styrelse. 
 
I samband med terminsavslutningen av vårterminen i Kungsholms kyrka 
delades 7 stipendier med individuella motiveringar ut, till en summa av totalt  
7.000 kr. 

Kommunikation 

Vi har under läsåret avsevärt förbättrat vår kommunikation genom lanseringen 
av ett Nyhetsbrev, som distribueras ungefär en gång i månaden till 
medlemmarna. De finns samlade att läsa på hemsidan. 

På hemsidan www.kgparents.se finns dessutom stadgar, riktlinjer för bidrag 
och stipendier, nyheter, agenda för styrelsemöten och brev utskickade till 
föräldrarna. Här återfinns också styrelsens kontaktuppgifter. 
Brev till föräldrar med information om föräldraföreningen har via skolan 
skickats ut i samband med skolstart. En egen mejllista till föräldrar till elever 
vid Kungsholmens Gymnasium underhålls av föräldraföreningen. 
Representanter från föräldraföreningen deltog vid informationsmöten för nya 
föräldrar i september månad. 
 
 
Samarbete med skolledning och elevkåren 
 
Skolledningen har medverkat vid i stort sett alla styrelsemöten och löpande 
lämnat information samt diskuterat aktuella skolfrågor. Elevkåren har 
medverkat vid i stort sett alla möten och lämnat information samt givit förslag 
på olika sätt för oss att samarbeta. Vi är mycket glada och tacksamma för det 
goda samarbete vi haft under året med både skolledning och elevkår. Se 
hemsidan www.kgparents.se och läs våra nyhetsbrev för närmare info om vad 
som hänt i skolan. 
 
 
Ekonomi 

Medlemsavgifterna till föreningen uppgick under året 2015/2016 till 
23.875 kr. Vi tackar de föräldrar som betalat in avgiften. Vår budget är helt 
beroende av medlemsavgifterna som styr hur mycket vi kan stötta elevernas 
aktiviteter. 

De största kostnadsposterna var bidrag till elevaktiviteter 29.547 kr 
och kostnader för sociala arrangemang 6 640 kr.  
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Det redovisade resultatet är ett underskott på 32.474 kr. Styrelsen föreslår att 
detta överförs i ny räkning. 
 
De placeringar som Föräldraföreningens stipendiefond haft uppgick 30 juni 
2016 till 401.312 kr. Detaljer återfinns i den ekonomiska redovisningen. 

Tack! 
 
Ett stort tack till alla som stött, medverkat och bidragit till ett trevligt och 
produktivt år i Föräldraföreningen. 
 
 

Patrik Högman 
Ordförande 
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