
Dagordning Styrelsemöte Minigiraffen 2016-02-15       
Närvarande: Bengt Hellman, Linn Karlsson, Johanna Fors, Anna 
Gutenmark 
 
Genomgång av föregående protokoll, Linn: 
Se nedan under diskussionspunkter. 
 
Ordförande, Linn:  
Linn gör sedvanliga förberedelser inför åstrmötet med dagordning mm. 
Linns förslag på utvärderingsenkät ansågs bra och kommer att skickas ut 
till föräldrarna. Linn sammanställer. 
 
Ekonomisk översikt, Bengt: 
Bokslutet ej klart. 
Resultatet för december blev -109 tKr vilket ger ett slutresultat för 2015 
(innan bokslutet) på + 29 tKr. 
Det finns bidragspengar från staten att söka för minskat barnantal. Anna 
gör det. 
 
Inköp, Oskar:  
- 
 
Webbansvarig, Anette: 
- 
 
Vice ordförande, Jessica: 
- 
 
Personal, Johanna: 
Inget speciellt utöver diskussionspunkterna. 
 
Administratör/Miljö, Jennifer (frånvarande, nedan är en rapport från henne): 
KFO årsuppgifter inrapporterade. 
FOLKSAM lönerevision september inrapporterad. Arbetsgivaruppgifter 
inrapporterade.  



Saknar inlogg till Collectum. Behöver hjälp för att ordna detta. 
För diskussion kring inköp av nya dockor som ej är av plast med 
personalen samt nya skötbord. 
Har tagit tag i bidragsansökan för ersättning av leksaker. 
 
Diskussionspunkter: 
Byggnation av extra parkering till Ryttargårdskyrkan. 
Ingen återkoppling från Ryttargårdskyrkan. Kommunen (som står på 
hyreskontraktet) har inga invändningar på byggplanerna om inte vi har det. 
Oklart däremot om Ryttargårdskyrkan har bygglov än. 
 
Nya rutiner vid byte av arbetstillfällen. 
Diskuterades ej detta möte. 
 
Åtgärder efter kommmentarer från kommunens insynsbesöket på 
Minigiraffen. 
Linn har varit i kontakt med kommunen angående huruvida föräldrar som 
jobbar själva med barn är ok och huruvida föräldrar ska ha registerutdrag. 
 
Kommunen säger att det inte är olagligt att enbart föräldrar tar hand om 
barnen vid vissa tillfällen, även om man kan ha åsikter om det. 
 
Kommunen säger att vi inte kan kräva registerutdrag (dvs motsvarande 
utdrag som all personal inom barnomsorg får lämna in) från föräldrar, men 
att vi bör fråga. Styrelsen lägger som förslag till årsmötet att alla nya 
medlemmar som ska jobba med barnen ska ha registerutdrag. Föräldrar i 
nya medlemsfamiljer lämnar in det när de börjar. Om en förälder/familj 
vägrar/är belastade får hen andra uppgifter än att jobba med barnen. 
Föreståndaren begär in och administrerar registerutdrag. Viktigt att påpeka 
är att vi inte får neka något barn en plats på förskolan baserat på en 
förälders registerutdrag. 
 
Årsmötet får besluta om nuvarande medlemmar i föreningen ska lämna in 
registerutdrag.  Det är dock styrelsens rekommendation.  
 
Johanna ser om de 5 extra planeringseftermiddagarna/år för hela 
personalen går att få till genom att förskolan stänger kl 14 istället. I så fall 
är det styrelsen förslag till årsmötet för att se till att personalen får sin 
planeringstid. 



 
Övrigt: 
Nästa styrelsemöte: Måndag 7/3 18.00 

Årsmöte: Tisdag den 15:e mars kl 18.00. 
Mötet avslutas. 
 


