Referat Fælleselevrådsmøde 09.01.18.
Tilstede: Jeppe H. RØ, Louise RØ, Alexander A. NY, Jeppe A. NY, Alexander B. TI, Line og Tinne (ref.)
Afbud: Kia TI, Acelya HE, Nathalie HE, Yonis HE, Anna IS, Sofie IS.

1.

Valg af ordstyrer: Jeppe…

2.

Runden
Nyager har ikke holdt møde siden sidst
Tinderhøj har ikke holdt møde siden sidst
Rødovre har ikke holdt møde siden sidst

3.

Status på Elevrådsdag
Line og Tinne indkalder til et arbejdsmøde om elevrådsdagen, hvor der forhåbentligt kan deltage lidt flere.
Vi sender mail til Flemming – sendt på mødet af Alexander A (NY).
Vi skriver til kontaktlærerne for elevrådene om de er opmærksomme på dagen – mail blev skrevet på mødet
– sendes af Tinne til alle kontaktlærerne.

4.

Status på spons
Alexander: det er ikke lykkedes Anna at skaffe sponsorater til Elevrådsdagen.

5.

Status på FE-samarbejder (København og Frederiksberg)
Jeppe H.: Formanden, Carl Löwies, for FE København siger at vi er velkomne på deres næste møde mandag
d. 29. januar 2018 kl. 16.20 -18. Gyldenløvsgade 17-19.
Vi spørger på Facebook hvem der kan komme med d. 29/1.
Vi kender ikke status på Frederiksberg-kontakten, da Sofie ikke er med på dette møde.

6.

FE-vedtægter
Vi gennemskrev vedtægterne på mødet – de rettes til af Tinne og godkendes på næste FE-møde. Det kræver et flertal af fremmødte at (dvs. mindst 6 medlemmer) at få vedtægterne godkendt.

7.

Budget 2018
De fremmødte lagde budget for 2018 – Budgettet skal godkendes på næste møde.

Budget for Rødovre Fælleselevråd 2018
Afsat beløb:
Elevrådsdag
3000
Forplejning

2500

Rødovredag

1000

Andet

4500

Samlet budget for 2018

11000

Det kræver et flertal af fremmødte at (dvs. mindst 6 medlemmer) at få budgettet godkendt.
8.

Dagsorden næste møde mandag d. 5. februar 2018:
Valg af ordstyrer
Runden
Tilbagemelding fra besøg på KFE (København)
Tilbagemelding fra FFE (Frederiksberg) (Sofie)
Vedtægter skal godkendes
Budget skal godkendes
Elevrådsdag - status
Evt.
Dagsorden til næste gang.

9.

Evt.

