
Styrelsemöte	  2012-‐01-‐23	  

Närvarande:	  Sofie,	  Stefan,	  Thomas,	  Jens,	  Anna	  G,	  Johanna,	  Robert,	  Anette	  

	  

Utebelysning:	  

Elfirma	  kontaktad	  	  av	  Sofie	  för	  offert:	  Strålkastare	  placerade	  på	  tre	  platser	  på	  Nallen	  och	  	  två	  på	  
Trollet	  skulle	  komma	  att	  	  kosta	  ca	  	  30	  000	  kr	  (material	  +arbete).	  En	  mindre	  ljuskälla	  ca	  26	  000	  k).	  Ska	  
denna	  investering	  ske	  till	  våren	  eller	  inväntas	  till	  hösten	  	  då	  det	  blir	  mörkare	  tider	  igen?	  

Finns	  ekonomi	  för	  detta?	  Beslut	  tas	  nästa	  möte.	  	  

Utemiljön:	  

Trädkojan	  som	  ska	  byggas	  i	  vår	  får	  vara	  80	  cm	  över	  mark	  eligt	  bestämmelser.	  

Kö	  /Beläggning	  :	  

Personalen	  önskar	  minska	  barnantalet	  till	  hösten	  med	  en	  plats	  på	  Nallen	  och	  två	  platser	  på	  Trollet.	  I	  
dagsläget	  har	  Nallen	  16,5	  platser	  medan	  Trollet	  har	  21	  platser.	  	  

Ekonomin	  bör	  vara	  ”säkerställd”-‐	  förslag	  att	  trappa	  ned	  antalet	  platser,	  börja	  med	  två	  på	  Trollet	  till	  
hösten	  för	  att	  sedan	  se	  hur	  många	  fler	  som	  kan	  minskas.	  Ha	  investeringsplanen	  i	  åtanke	  med.	  Robert,	  
Anna	  och	  Sofie	  gör	  en	  djupare	  analys	  till	  nästa	  möte	  då	  en	  tidsplan	  sätts.	  

Ekonomi:	  

Hur	  stor	  ekonomisk	  reserv	  är	  rimligt	  att	  vi	  behöver	  ha?	  Vad	  behöver	  täckas?	  Försöker	  	  kolla	  över	  till	  
nästa	  möte.	  	  

Undersökningen	  av	  ”misstänkt	  lukt	  på	  Nallen”	  betalades	  till	  slut	  av	  Ryttargårdskyrkan.	  Jens	  kontaktar	  
dem	  igen	  	  angående	  anmärkningarna	  som	  protokollet	  visade.	  Har	  de	  åtgärdat	  något?	  	  

Styrelseuppdrag:	  

Ny	  styrelse	  ska	  utses	  på	  årsmötet	  i	  mars.	  Robert	  och	  Jens	  slutar	  till	  sommaren.	  Anette,	  Sofie,	  Thomas	  
och	  Johanna	  kan	  alla	  tänka	  sig	  att	  sitta	  kvar	  	  men	  eventuellt	  på	  andra	  platser.	  Valberedningen	  arbetar	  
med	  att	  hitta	  fler	  styrelsemedlemmar.	  

Web:	  

Anette	  har	  köpt	  in	  en	  ny	  skrivare.	  Faxen	  fungerar	  inte	  för	  det	  saknas	  trådlöst	  bredband.	  Anette	  kollar	  
över	  kontaktlistan	  över	  föräldrar	  och	  försöker	  uppdatera.	  Försöker	  hitta	  en	  ev	  förenkling	  av	  personal	  
och	  föreståndarmail.	  

Material:	  

Hanteringen	  av	  livsmedel	  fick	  återkontroll	  i	  början	  av	  januari.	  Anmärkningar	  åtgärdade	  och	  köket	  ok.	  

	  



Thomas	  har	  begärt	  in	  en	  offert	  för	  inköp/	  hyra	  av	  mattor	  till	  entréhallarna	  -‐offert	  kommer	  inom	  kort.	  

Hyllor	  och	  förvaring	  är	  uppsatta.	  Även	  uteförrådet	  är	  iordningställt.	  	  

Kodbyte	  behöver	  göras	  efter	  alla	  entreprenörbesök.	  	  

Vårröj	  planeras	  till	  mitten	  av	  maj.	  Datum	  bestäms	  	  på	  årsmötet.	  

Röda	  korset-‐	  utbildning	  till	  våren	  ska	  bokas	  in.	  Återkommer	  om	  datum.	  

I	  sommar	  kommer	  vår	  hyresvärd	  att	  måla	  om	  väggar	  och	  fixa	  lister.	  

Återvinningen	  är	  borttagen	  vid	  Lägerhyddan.	  Kollar	  med	  kyrkan	  om	  de	  har	  någon	  som	  vi	  också	  kan	  få	  
använda	  med	  barnen.	  

Personal:	  

Stefan	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  ny	  kokerska.	  Kontaktar	  henne	  igen	  för	  en	  träff	  om	  några	  veckor.	  

Anna	  meddelar	  att	  Insynsbesöket	  som	  nyligen	  utfördes	  gick	  bra.	  

	  Stefan	  kollar	  med	  Previa	  vad	  de	  har	  att	  erbjuda	  när	  det	  gäller	  hälsokontroll	  och	  friskvård	  för	  
personalen.	  

	  

Årsmöte:	  onsdag	  	  28	  mars	  kl	  18.30	  

Nästa	  styrelsemöte:	  5	  mars	  18.30	  

	  

	  

	  

	  


