Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2016-05-23
Närvarande: Bengt Hellman, Linn Karlsson, Johanna Fors, Jessica Viksten,
Jennifer Ullbrand
Genomgång av föregående protokoll, Linn:
Årsmötet diskuterades.
Ombyggnation av område och flytt av förskola diskuterades med
Ryttargårdskyrkan.
Vårröjet planerades.
Månadsmail planerades.
Årsmötesprotokoll färdigt.
Uppstart av giftfriförskola gruppen planerades.
Ordförande, Linn:
- Avslut terminen, presenter. Johanna ordnar.
- Skyddsrond 2:a juni tillsammans med Ryttargårdskyrkan. Linn talar
med Tobbe innan -är det något som behöver ordnas?
Ekonomisk översikt, Bengt:
Helen har mertid för Anna jobbar hemma. Men vi betalar ut 15 000 kr per
månad för mertid/övertid kontinuerligt. Bör ses över. Linn kollar med Anna.
Schemalagda kvällsmöten är mertid/övertid, fler källor till övertiden?
På Årsmötet visade det sig att flera föräldrar vill kunna anmäla sig till
jobbveckorna online. Bengt har därmed ordnat en Doodle för anmälningar
till jobbveckor som kommer att testas till hösten.
Inköp, Oskar/Torbjörn:
Webbansvarig, Anette:
Vice ordförande, Jessica:
- Ska skicka ut ytterligare mail om att vi har platser på förskolan. Nya
affischer ska skrivas ut. Vi kommer använda facebook för

marknadsföring. Jennifer tittar på möjligheten att använda oss av
förädrarlediga.se.
Personal, Johanna:
- Johanna rapporterar från personalens kvällsmöte. Personalen
undersöker möjligheten att jobba över avdelningarna i större
utsträckning pga förväntat lägre barnantal.
- Johanna föreslår att varje medlem i styrelsen går in och jobbar en
gång per termin. Detta beviljas och beslutas starta redan hösten
2016.
- Barnbeläggningen kommer att digitaliseras. Det kommer därmed
finnas statistik på hur många barn som finns på plats under vilka tider
på dagen. Användbart vid planering. Rent praktiskt kommer en ipad
användas för att klicka för när vilka barn anländer och lämnar
förskolan på dagarna.
Administratör/Miljö, Jennifer:
- Bidrag beviljatt för ersatta artiklar.
- Skickar ut junimail, ordnar med årsmötesprotokoll.
- Inköp av 30 djupa tallrikar bambu önskas av Trollet. Beviljas av
styrelsen.
Diskussionspunkter:
Övrigt:
Nästa styrelsemöte: 13 juni
Mötet avslutas.

