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  Verksamhetsberättelse 2006 

 
Resarö föräldraförenings verksamhetsberättelse för 2006  
 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande: Sofia Rosenblad  

Vice ordförande: Anna Maria Wellmar 

Kassör: Annika Magnusson  

Ledamöter: Kerstin de Potocki 
 Monica Gredinger  
 Camilla Lundvall 

Suppleanter: Inga suppleanter detta år 

Revisorer: Dan Pierre 
 Ingen suppleant detta år 

Valberedning: Vakant 
  
 
Möten 
Ordinarie årsmöte hölls den 15/2 i Bygdegården.  
 
Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda möten. Mötena har hållits hemma hos någon av 
styrelsemedlemmarna.  
 
Inför kommunvalet 2006 anordnades en partiutfrågning om barn, skola och barnomsorg. Utfrågningen 
arrangerades i samarbete med Kullö föräldraförening i Resarö skolas matsal den 5/9 2006. 
 
Röff har varit representerad i skolrådet och i de kommunala förskolornas föräldraråd. 
 
Representant för RöFFs styrelse har deltagit i kommunens trafikarbetsgrupp för Resarö mitt. 
 
 
Familjefest 
En enig styrelse beslutade att ställa in familjefesten innevarande år för att i stället satsa kraft på 
partiutfrågningen. Familjefesten återkommer lagom till sommaren 2007. 
 
  
Motioner/förslag 
Inga motioner/förslag har inkommit till styrelsen. 
 
 
Anslag och utskick till medlemmarna 
- Verksamhetsberättelsen för år 2005 har anslagits på RöFF:s. 
- En informationsfolder om RöFF har delats ut i alla brevlådor på Resarö. 
- Inbjudan till partiutfrågning har delats ut i alla brevlådor samt anslagits på flera anslagstavlor. 
- Information om RöFFs pågående arbete uppdateras kontinuerligt och anslås på hemsidan. 
- Julbrev har anslagits på förskolorna och på ICA. 
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Arbetsgrupper 
Skol- & Barnomsorgsfrågor: En stor del av skol- och barnomsorgsgruppens arbete har ägnats åt att 
planera och genomföra vår numera traditionella politikerutfrågning inför kommunvalet. Detta år 
arrangerade vi utfrågningen tillsammans med nybildade Kullö Förälraförening. Det blev också en bra 
startpunkt för att i framtiden kunna driva flera skol- och barnomsorgsfrågor tillsammans.  
 
Trafik: Fortsatt arbete för en säker skolväg för våra barn, till och från förskolor och skola. 
En dialog har fortlöpande pågått med kommunen (Tekniska kontoret) beträffande oklarheter i 
skyltningen på avlämningsrampen. Skrivelse till Tekniska kontoret har skickats, med förslag till 
förbättringar i trafikmiljön i området kring Resarö skola. 
RöFF finns representerad i kommunens trafikarbetsgrupp för Resarö mitt. Under året har det varit tre 
möten; ett s k församråd samt två möten med den konstituerade trafikarbetsgruppen. 
 
Information: Riktad information till medlemmarna har postats och mailats (till de medlemmar som har 
lämnat mailadresser). Alla Resaröbor har informerats via: 
- hemsidan (www.roff.nu) 
- foldrar i alla brevlådor  
- anslag på ICA och förskolorna. 
 
 
 
Övrigt 
Undertecknade vill tacka alla i styrelsen och föräldrar som hört av sig och deltagit på olika sätt för ett 
engagerat och givande arbete! Samtidigt vill vi passa på att efterlysa fler medlemmars engagemang i det 
kontinuerliga arbetet för att snabbare nå konkreta resultat. 
 
 
 
 
Resarö Föräldraförening 
Sofia Rosenblad, Ordf och Anna Maria Wellmar, Vice Ordf.   


