
Styrelsemöte	  21/11	  2012	  
	  

Närvarande:	  
Anette	  Andersson	  (IT-‐ansvarig)	  
Johanna	  Fors	  (vice	  ordförande	  köansvarig)	  
Stefan	  Johansson	  (personalansvarig)	  
Thomas	  Johansson	  (material-‐	  utegruppsansvarig)	  
Linn	  Karlsson	  (ordförande)	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  (sekreterare)	  
Maria	  Zetterqvist	  (kassör)	  
Frånvarande:	  
Anna	  Gutenmark	  (föreståndare)	  
	  

• Föregående	  protokoll	  gås	  igenom	  
	  

• Det	  går	  långsamt	  med	  kyrkans	  renovering	  av	  utegården.	  Nytt	  möte	  hålls	  nästa	  
fredag	  30/11.	  Kommunen	  kan	  hjälpa	  till	  med	  påtryckningar	  mot	  dem	  som	  
hyresvärd	  och	  även	  vidta	  åtgärder	  i	  form	  av	  avdrag	  på	  hyran.	  

	  
• Anette	  Andersson	  informerar	  om	  att	  vi	  har	  blivit	  lurade	  av	  118	  218	  och	  bestridit	  

fakturan	  till	  företaget	  i	  fråga,	  samt	  meddelat	  inkasso.	  Polisanmälan	  övervägs.	  
Ärendet	  sköts	  av	  Maria	  Zetterqvist	  och	  Anette	  Andersson.	  

	  
• Vi	  diskuterar	  mindre	  frågor	  rörande	  ekonomi.	  

	  
• Personalens	  Röda	  korset	  kurs	  är	  beställd	  till	  vecka	  7	  

Gratis	  kurs	  för	  föräldrar	  återkommer	  nästa	  år.	  
	  

• Belysning	  och	  koja	  	  
Sofie	  kontaktar	  åter	  elektriker	  för	  att	  upphandla	  utomhusbelysning	  enligt	  
tidigare	  offert.	  Träd	  koja	  är	  sedan	  tidigare	  beslutat	  att	  investera	  i.	  	  Det	  har	  dock	  
varit	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  snickarfirma	  som	  kan	  bygga	  den.	  Om	  någon	  förälder	  har	  
tips	  på	  arbetskraft	  så	  tas	  det	  tacksamt	  emot.	  

	  
• Lönerevision	  för	  förskolelärarna	  kommer	  i	  närtid.	  

	  
• Höströjet	  gick	  strålande	  och	  vi	  tackar	  för	  väl	  genomförda	  insatser.	  

	  
• Grön	  Flagg	  handlingsplan	  är	  godkänd.	  Det	  återstår	  att	  göra	  en	  miljöplan.	  	  

Kretslopp	  för	  natur	  och	  odling	  står	  näst	  på	  tur.	  
	  

• Anette	  kommer	  även	  ändra	  byta	  till	  g-‐mail	  för	  föreståndare	  och	  personal.	  P.g.a.	  	  
problem	  med	  nuvarande	  mailsystem.	  

	  
• Lista	  för	  planeringseftermiddagar	  kommer	  upp	  på	  måndag	  den	  26/11	  .	  Antalet	  

familjer	  i	  förhållande	  till	  antal	  pass	  gör	  (tyvärr)	  att	  det	  blir	  tre	  planeftermiddagar	  
för	  alla	  	  familjer,	  hoppas	  på	  överseende	  och	  förståelse	  för	  detta.	  Listorna	  kommer	  
sitta	  uppe	  i	  2	  veckor.	  

	  



• Arbetslistor	  kommer	  upp	  i	  vecka	  2	  närmare	  info	  skickas	  ut	  om	  detta.	  
	  

• Det	  skulle	  behövas	  en	  skriftlig	  information	  till	  föräldrarna	  vid	  framför	  allt	  
planeringseftermiddagar.	  Sofie	  gör	  ett	  förslag.	  
	  

• Ett	  tillfälle	  för	  årligt	  möte	  och	  samkväm	  mellan	  styrelsen	  och	  	  personalen	  
undersöks.	  
	  

• Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  den	  19	  dec	  18.30	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


