Informationsbrev från styrelsen
Vi hoppas ni har haft en bra start på höstterminen. Här kommer lite
information om vad vi i styrelsen på VEF arbetade med under våren och
sommaren.
Ett område vi tidigt fokuserade på var arbetet kring GDPR eller
dataskyddsförordningen, en ny lag från EU som ersätter den tidigare lagen om
hantering av personuppgifter, PUL. Styrelsen har uppdaterat rutiner och
dokumentation rörande föreningens medlemmar, samt haft en löpande
diskussion med skolledningen kring deras arbete som rör skolans anställda och
elever. Den nya lagen trädde i kraft den 25:e maj.
Under våren blev det äntligen klart vilka de nya fastighetsägarna till Vibyskolan
blir. De nya ägarna Hemfosa, är ett väletablerat företag som fokuserar på att
äga och drifta samhällsfastigheter. Återkopplingen från skolledningen i ärenden
rörande fastigheten har hittills varit positiv.
I april hölls i vanlig ordning VEF’s årsstämma. Förutom genomgång av budget
och annan formalia valdes två nya styrelsemedlemmar, Eva Hansson och Jonas
Winther, in i styrelsen. Vi kommer att lägga upp bild och en kort presentation
av Eva och Jonas på Vibyskolans hemsida under hösten.
I juni, vid den extrainsatta stämman, klubbades VEF’s nya stadgar igenom.
Anledningarna till uppdateringen av stadgar var många, bland annat ville vi inte
hindra kompetenta människor från att kunna bli medlemmar och bidra till
föreningen bara för att de jobbar med något som kan anses konkurrera med
Vibyskolan, såsom i en annan skola. Vi vill också att våra medlemmar ska ha ett
naturligt engagemang i Vibyskolan, därför adderades en klausul om
automatiskt utträde ur föreningen då engagemanget i skolan avslutats, så som
när alla barnen har gått ur skolan. De fullständiga stadgarna finns publicerade
på Vibyskolans hemsida.
Styrelsen har under de senaste åren haft stor hjälp av medlemmar som med sitt
engagemang och/eller expertkunskap inom något specifikt område, att göra
skolan till en bättre plats för både elever och personal. Vi skulle dock gärna se
att vi fick ännu fler medlemmar. Berätta för andra föräldrar på skolan om VEF
så att vi kan bli ännu fler. Ansökan om medlemskap till VEF gör man numera
enklast på Vibyskolans hemsida.
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Vi vill också passa på att påminna om möjligheten att bidra till en tryggare
tillvaro för våra ungdomar genom att nattvandra. När man vandrar så träffas
man kl. 21 på VCafé där man får utrustning och instruktioner. Anmälan görs på
VCafés hemsida, www.vcafe.se. Det enda kravet är att man inte går ensam, om
ni vill ha sällskap hör gärna av er.
Vi önskar er en riktigt härlig höst!

Martin Dahlstrand
Vice Ordförande VEF
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