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STÄRKA MEDLEMSENGAGEMANGET I 
KASTELLSKOLANS    
IDEELLA FÖRENINGEN – FÖRSLAG TILL 
ÅRSMÖTET NOVEMBER 2022  

     
  

Kastellskolan drivs av en ideell förening, och det betyder något. För att vi ska kunna 
fortsätta vara en liten skola med ett stort uppdrag behöver vi också en förening som 
lever.  Kastellskolan erbjuder en miljö där våra barn får en möjlighet att utvecklas på en 
plats under en längre tid. För att det ska fortsätta vara så behöver vi vara flera som också 
omfamnar att skolan drivs av en förening. Vi behöver helt enkelt stärka förståelsen av 
behovet för den demokratiska strukturen. Vi behövs alla för att skapa den skola vi vill ha för 
våra barn.  
  
Vi är redan många som bidrar på alla sätt vi kan. Berättar om skolan. Ställer upp vid 
festligheter som nobelfirande och mycket mera. Samtidigt behöver vi fler engagerade 
medlemmar (och vårdnadshavare) som tex är tydliga ambassadörer för Kastellskolan. 
Engagerade medlemmar som hjälper till med tex öppet hus, aktiviteter utanför 
skolverksamheten med mera tror jag dessutom är värdefullt för skolan – vårdnadshavare 
som också ser sin roll som medlemmar bidrar till att skapa den skola som vi vill ha.    
  
Det här är ett långsiktigt arbete som vi som styrelse tar på stort allvar. För att komma i 
gång och få fler av oss att hitta vårt sätt att bidra till föreningen vill vi starta upp 
temagrupper med medlemmar som har olika fokus. Temagrupperna samordnas av 
styrelsen och alla medlemmar är välkomna att delta.   
  
Styrelsen föreslår årsmötet att beslut:   
  
• Att temagrupper inrättas för att kanalisera och bygga medlemmars engagemang   

• Att styrelsen kan bilda temagrupper på eget eller enskilt medlemsinitiativ   

• Att två temagrupper bildas nu med temat Firandet av Kastellskolans 20 års jubileum och temat 
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