
	  
	  

Protokoll–	  ÅRSMÖTE	  

Minigiraffen	  

Onsdag	  20	  mars	  2013,	  klockan	  18.30	  
	  
	  

 Till	  ordförande	  för	  mötet	  väljs	  sittande	  ordförande	  Linn	  Karlsson	  och	  som	  
sekreterare	  Sofie	  Tocklin	  Rohlén.	  

	  
 Till	  justeringsmän	  tillika	  rösträknare	  väljs:	  Stefan	  Johansson	  och	  Magnus	  Hansen.	  

	  
 Stämman	  finner	  att	  mötet	  utlysts	  i	  stadgeenlig	  ordning.	  

	  
 Fastställande	  av	  röstlängden	  sker.	  

	  
 Föreslagen	  dagordning	  fastställs.	  

	  
 Stämman	  fastställer	  nuvarande	  stadgar.	  

	  
 Ordföranden	  gör	  en	  kort	  presentation	  av	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  för	  det	  

gångna	  året.	  Läses	  i	  sin	  helhet	  i	  utskick.	  
	  

 Beläggningen	  har	  under	  året	  varit	  god	  och	  Minigiraffen	  har	  nu	  totalt	  35	  platser	  
belagda	  i	  huset	  enligt	  plan	  efter	  förra	  årets	  minskning	  av	  antalet	  barn.	  
	  

 Föreståndare	  Anna	  gör	  en	  kort	  presentation	  av	  personalens	  verksamhetsberättelse.	  
Läses	  i	  sin	  helhet	  i	  det	  utskick	  som	  gjorts.	  
	  

 Årsredovisning.	  Kassör	  Maria	  Zetterqvist	  redogör	  för	  resultat	  och	  balansräkning.	  
Läses	  i	  sin	  helhet	  i	  det	  utskick	  som	  gjorts.	  Det	  finns	  frågor	  hos	  medlemmarna	  om	  att	  
föreningen,	  som	  inte	  ska	  gå	  med	  vinst,	  ändå	  gick	  med	  ett	  positivt	  resultat	  om	  ca.100	  
000	  kr.	  Styrelsens	  förklaring	  till	  detta	  är	  att	  vi	  under	  delar	  av	  förra	  året	  hade	  fler	  
barn	  inskrivna,	  föreningen	  fick	  också	  särskilda	  stödpengar	  för	  en	  engelsk	  familj	  som	  
var	  inskrivna	  under	  några	  månader	  och	  den	  ekonomiska	  förlust	  som	  föreningen	  
vanligtvis	  brukar	  göra	  under	  sommaren	  blev	  förhållandevis	  liten	  förra	  året.	  Detta	  
sammantaget	  kan	  förklara	  det	  plusresultat	  som	  blev.	  Budgeten	  för	  kommande	  året	  
är	  betydligt	  stramare,	  då	  barnantalet	  minskats,	  inga	  extra	  stöd	  pengar	  ges,	  och	  
matkostnaderna	  har	  ökat	  något.	  Det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  beräkna	  så	  att	  budgeten	  
hamnar	  exakt	  vilket	  beror	  på	  sommarförlusten	  och	  beläggningen	  av	  barn	  under	  året.	  
Bufferten	  kan	  verka	  väl	  stor,	  men	  i	  själva	  verket	  räcker	  den	  till	  föreningens	  
samlade	  utgifter	  under	  ca	  två	  månader.	  I	  jämförelse	  kan	  nämnas	  att	  ett	  nalle-‐barn	  
färre	  under	  ett	  år	  innebär	  ca	  100	  000	  kr	  i	  minskade	  inkomster.	  

	  
 Revisor	  Thomas	  Flippu	  har	  gått	  igenom	  årets	  revisionsberättelse	  och	  anser	  att	  allt	  

ser	  ut	  att	  vara	  i	  god	  ordning.	  Thomas	  ger	  sitt	  godkännande	  och	  rekommenderar	  
medlemmarna	  att	  ge	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  

	  
 Stämman	  ger	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  verksamhetsåret.	  



	  
 Fastställande	  av	  årsavgiften.	  Årsavgiftens	  vara	  eller	  icke	  vara	  diskuterades.	  Den	  

tillkom	  vi	  ett	  årsmöte	  för	  två	  år	  sedan	  då	  medlemmarna	  var	  rädda	  att	  förlora	  vår	  
egen	  kokerska	  i	  utbyte	  mot	  catering.	  I	  enkätundersökningen	  framkommer	  att	  de	  
flesta	  som	  svarat	  angett	  att	  avgiften	  på	  1	  000kr	  är	  lagom	  hög.	  Dock	  framkommer	  
under	  diskussionen	  att	  det	  finns	  det	  åsikter	  att	  den	  bör	  tas	  bort.	  Frågan	  är	  om	  den	  
fyller	  något	  syfte	  i	  dagsläget	  då	  den	  inte	  används	  till	  något	  särskilt	  och	  föreningen	  
ändå	  går	  plus.	  	  Någon	  medlem	  ger	  ett	  förslag	  till	  att	  hitta	  användningsområde	  för	  
den,	  t.ex.	  mer	  ekologisk	  och	  närproducerad	  mat,	  eller	  avskaffa	  den	  i	  den	  mån	  det	  går.	  
Diskussionen	  landar	  i	  att	  det	  är	  rimligt	  att	  det	  jobbas	  för	  att	  den	  kan	  tas	  bort	  om	  det	  
går.	  Men	  i	  nuvarande	  budget	  ligger	  den	  med	  och	  behålls	  därför	  tillsvidare.	  Frågan	  
skall	  lyftas	  i	  styrelsen	  framöver	  när	  vi	  bättre	  kan	  se	  vad	  årets	  budget	  tillåter	  och	  då	  
ta	  ny	  ställning	  i	  frågan.	  	  

	  
 Val	  av	  styrelseledamöter.	  Valberedningen	  presenterar:	  
• Anette	  Andersson	  
• Ola	  Castell	  (ny	  i	  styrelsen;	  matrialansvarig)	  
• Johanna	  Fors	  
• Stefan	  Johansson	  
• Linn	  Karlsson	  
• Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
• Maria	  Zetterqvist	  
Stämman	  godkänner	  val	  av	  föreslagna	  ledamöter	  

	  
 Val	  av	  ny	  valberedning:	  Stämman	  väljer	  Bengt	  Hellman,	  Magnus	  Hansen.	  

	  
 Val	  av	  intern	  revisor	  inom	  föreningen:	  Stämman	  väljer	  Jessica	  Larsson.	  

	  
 Genomgång	  av	  föräldraenkät	  och	  diskussion	  kring	  resultatet.	  	  

	  
Föräldrarna	  har	  överlag	  gett	  höga	  poäng	  och	  visat	  att	  de	  är	  mycket	  nöjda	  med	  de	  
flesta	  aspekter	  av	  förskolan	  som	  frågats	  om.	  Det	  som	  tydligt	  avviker	  från	  detta	  
resultat	  är	  planeringseftermiddagarna,	  där	  föräldrarna	  är	  betydligt	  mindre	  nöjda	  och	  
många	  har	  lämnat	  kommentarer	  om	  vad	  som	  är	  svårt	  med	  dessa.	  Det	  handlar	  bl.a.	  
om	  regler,	  bemötande	  av	  barn,	  leda	  arbetet,	  aktiviteter	  med	  barnen	  m.m.	  	  

	  
Diskussionen	  landar	  i	  ett	  förslag	  att	  vi	  ska	  skapa	  en	  grupp	  som	  jobbar	  med	  den	  här	  
frågan,	  för	  att	  komma	  med	  tydligare	  instruktion	  och	  regler	  kring	  dessa	  dagar.	  
Styrelsen	  tar	  med	  sig	  frågan	  till	  vidare	  styrelsearbete	  och	  initierar	  eventuellt	  en	  
sådan	  grupp.	  

	  
Övriga	  frågor	  

	  
 Det	  kommer	  förslag	  om	  att	  odla	  mera	  gräs	  på	  ”Nallensidan”	  under	  

sommaruppehållet,	  eftersom	  det	  i	  nuläget	  är	  mycket	  jord	  och	  sand	  där.	  	  
	  

 Styrelsen	  har	  diskuterat	  att	  hemsidan	  borde	  förbättras	  genom	  att	  skapa	  en	  helt	  ny	  
hemsida	  som	  ligger	  på	  ett	  nytt	  webbhotell.	  Styrelsen	  undrar	  om	  det	  finns	  någon	  
förälder	  inom	  föreningen	  som	  skulle	  ha	  kunskaper	  och	  intresse	  av	  att	  skapa	  den	  nya	  
sidan?	  I	  utbyte	  skulle	  denna	  familj	  bli	  entledigade	  från	  en	  arbetsvecka.	  

	  



 En	  fråga	  om	  matlistans	  giltighet	  ställs	  och	  det	  framkommer	  att	  den	  borde	  
uppdateras.	  
	  

 Det	  kommer	  en	  fråga	  om	  vad	  hälsoprofilen	  innebär?	  Gymnastik,	  massage,	  mycket	  
utomhus,	  hemlagad	  mat	  osv.	  En	  diskussion	  förs	  kring	  begreppen	  hälsoprofil	  och	  ute-‐
pedagogik	  som	  vi	  marknadsför	  oss	  med.	  Vad	  betyder	  dessa	  begrepp	  för	  oss?	  Hur	  ska	  
vi	  jobba	  med	  det?	  Behöver	  dessa	  utvecklas?	  En	  möjlighet	  är	  att	  mycket	  redan	  görs	  
idag	  av	  personalen	  men	  att	  det	  kan	  behövas	  sättas	  ord	  på	  det	  som	  görs	  och	  det	  vi	  vill	  
stå	  för.	  Styrelsen	  tar	  med	  sig	  frågan	  till	  kommande	  styrelsearbete.	  

	  
 En	  diskussion	  förs	  om	  omfattningen	  av	  sötsaker	  som	  bjuds	  till	  barnen.	  	  Det	  lyfts	  fram	  

en	  farhåga	  att	  det	  för	  ofta	  blir	  för	  mycket	  socker	  rutinmässigt	  i	  kosten	  till	  vardags.	  	  
Flera	  medlemmar	  tycker	  att	  festtillfällen	  är	  okej.	  Något	  tydligt	  ställningstagande	  eller	  
svar	  kommer	  vi	  inte	  fram	  till	  under	  denna	  diskussion.	  	  Det	  beslutas	  dock	  att	  vi	  kan	  
inventera	  hur	  kostvanorna	  ser	  ut	  idag	  och	  jämföra	  dem	  med	  nationella	  riktlinjer	  för	  
sockerintag	  och	  barn	  och	  se	  vad	  vi	  eventuellt	  kan	  ändra	  på.	  Det	  framkommer	  ett	  
förslag	  att	  vi	  kanske	  skulle	  kunna	  få	  en	  föreläsning	  om	  barn	  och	  nutrition	  från	  en	  
kunnig	  och	  intresserad	  förälder	  i	  föreningen.	  

	  
 Arbetsmiljön.	  Möjligheterna	  till	  ytterligare	  åtgärder	  för	  ljuddämpning	  ska	  ses	  över	  av	  

materialansvarig.	  
	  

 En	  sorts	  minnesdokumentation	  för	  varje	  barn	  önskas,	  det	  beror	  på	  om	  personalen	  
har	  tid	  att	  genomföra	  detta.	  Ett	  förslag	  är	  att	  bränna	  ner	  årets	  bilder	  på	  en	  cd-‐skiva	  
och	  dela	  ut	  till	  föräldrarna.	  

	  
 Miljöarbete.	  Ett	  utkast	  om	  vad	  som	  kan	  ingå	  har	  skickats	  ut.	  En	  diskussion	  förs	  om	  

att	  det	  bör	  vara	  småskaligt	  och	  greppbart	  för	  barnen.	  	  I	  vår	  miljögrupp	  ingår	  fyra	  
personer	  två	  personal	  och	  två	  föräldrar.	  Thomas	  Johansson	  som	  länge	  varit	  drivande	  
inom	  miljöarbetet	  slutar	  på	  MG	  till	  sommaren.	  En	  ny	  villig	  person	  sökes	  som	  vill	  
engagera	  sig	  i	  detta	  tillsammans	  med	  övriga	  gruppen.	  Konsumtion	  och	  klimat	  är	  
exempel	  på	  områden	  som	  återstår	  att	  jobba	  med.	  	  

	  
 Köläget.	  MG	  är	  fullbelagda	  men	  har	  inte	  så	  många	  på	  tur	  i	  kön.	  Vi	  behöver	  

föräldrarnas	  hjälp	  att	  få	  fler	  att	  söka	  till	  MG.	  Tag	  gärna	  reklamlappar	  vid	  facken,	  och	  
sprid	  ordet	  om	  ni	  är	  nöjda	  med	  vårt	  fina	  dagis.	  

	  
 Föreståndare	  Anna	  lägger	  ut	  lappar	  för	  sommarsemester,	  kommer	  även	  på	  mail.	  

Sista	  inlämning	  12/4.	  
	  
Sekreterare:	  

	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  

	  
	  
Justeringsmän:	  

	  
	  
Magnus	  Hansen	  

	  
Stefan	  Johansson	  



	  
	  
	  
	  
	  


