
Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2016-03-07       
Närvarande: Bengt Hellman, Linn Karlsson, Johanna Fors, Anna 
Gutenmark, Jennifer Ullbrand, Oskar Blomberg, Jessica Larsson Viksten, 
Anette Andersson 
 
Ordförande, Linn:  
Fem ytterligare planeringseftermiddagar planeras per år då Minigiraffen 
stänger. Vill man kan man få låna lokalerna på Minigiraffen under dessa 
tillfällen. Detta får föräldrarna organisera själva, möjlighet att göra detta ges 
på årsmötet. 
 
Ekonomisk översikt, Bengt: 
Kort ekonomisk översikt kommer dras av Bengt på årsmötet. I korthet 
negativt årsresultat på -10 000, pengar tas från tidigare års vinst. Budgeten 
är lagd inför kommande år.  
 
Inköp, Oskar:  
Avgår på årsmötet men sitter parallellt med Torbjörn Berglund under två 
månader som kommer att bli ny materialansvarig. Oskar Blomberg går in i 
utskottet “giftfri förskola”. Intresse till denna grupp kan anmälas på 
årsmötet. 
 
Webbansvarig, Anette: 
Studiedagarna annonseras i Minigiraffens kalender på hemsidan. Lapp om 
detta kommer att sättas upp på anslagstavlan. Även lapp om att parfym 
undanbedes när man arbetar på förskolan kommer att sättas upp. Mail med 
styrelseprotokollen kommer att mailas ut. FAQ dokument till hemsidan 
ligger nu uppe för editering av styrelsen på Google Drive. 
 
Vice ordförande, Jessica: 
Arbetande förälder till barn som endast går 15 h i veckan får endast 
förlänga sin tid på förskolan till arbetspasset start efter personalens 
godkännande som grundar sin bedömning på dåvarande förutsättningar.  
 
Personal, Johanna: 



Mer personal behövs til Trollet. 
 
Administratör/Miljö, Jennifer  
Önskemål om att sätta upp protokoll från mötena på anslagstavlan, 
Jennifer ordnar. 
En veckas justering av protokollen av styrelseledamöterna bestäms. 
Därefter kommer de att publiceras på hemsidan av Anette. 
Bidragsansökan för ersättning av material vid utrensning enligt kommunens 
projekt “giftfri förskola” gjord. 
 
Diskussionspunkter: 
Byggnation av extra parkering till Ryttargårdskyrkan har diskuterats med 
kommunen och Linn. Ryttargådskyrkan och Minigiraffen kommer att ha ett 
gemensamt möte om detta, kanske redan nästa möte.  
 
Nya rutiner vid byte av arbetstillfällen. 
Maila de andra föräldrarna vid byte av arbetstillfällen. Vid akut sjukdom 
som man får samma dag finns en reservfamilj som kan rycka in. Sista 
utväg kolla med materialansvarig om det finns ngn som kan hjälpa till. 
 
Övrigt: 
Nästa styrelsemöte: Måndag 11/4 18.00 

Årsmöte: Tisdag den 15:e mars kl 18.00. 
Vårröj: 14 maj 09.00-13.00 

Mötet avslutas. 
 


