
Protokoll	  styrelsemöte	  2013-‐04-‐22	  

	  
Närvarande:	  
Anette	  Andersson	  	  
Ola	  Castell	  
Johanna	  Fors	  	  
Anna	  Gutenmark	  
Stefan	  Johansson	  
Thomas	  Johansson	  
Linn	  Karlsson	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
Maria	  Zetterqvist	  
	  
	  

v Föregående	  protokoll	  gås	  igenom	  
	  

v Några	  inköp	  behövs	  göras	  för	  att	  förbättra	  arbetsmiljön;	  garderober	  önskas	  till	  
personalens	  kläder	  och	  tillhörigheter.	  Nya	  grindar	  till	  Nallen	  behövs.	  
Serveringsvagnarna	  behöver	  bytas	  ut.	  

	  
v Arbetsgruppen	  som	  tillsatts	  att	  utreda	  planeringseftermiddagarna	  väntas	  i	  närtid	  

komma	  ut	  med	  ett	  förslag	  på	  hur	  dessa	  kan	  lösas.	  Medlemmarna	  kommer	  få	  rösta	  
om	  förslaget/en.	  

	  
v Ett	  möte	  om	  utemiljön	  har	  hållits,	  inget	  nytt	  framkom.	  Vi	  hoppas	  kunna	  montera	  

klätterhuset	  snarast	  därefter	  rutschkanan	  och	  gungdjuren.	  	  
	  
v Trädkojan	  	  hoppas	  vi	  kunna	  bygga	  under	  våren,	  och	  frivilliga	  som	  vill	  hjälpa	  till	  

att	  bygga	  sökes	  därför.	  Undersöker	  saken	  närmare	  innan	  vårröjet	  då	  vi	  hoppas	  
att	  kunna	  påbörja	  bygget	  för	  att	  slutföra	  det	  innan	  sommaren.	  Sofie	  undersöker	  
förslag	  på	  ritning,	  virke	  och	  planering.	  

	  
v Möjligheter	  för	  bulleråtgärder	  undersöks	  av	  Ola.	  
	  
v Överlämning	  sker	  från	  Thomas	  till	  Ola	  som	  ny	  materialansvarig.	  
	  
v Nya	  former	  för	  upphandling	  av	  skrivarpatroner	  diskuteras.	  
	  
v Nya	  cyklar	  finns	  monterade.	  Det	  behöver	  för	  övrigt	  rensas	  och	  kasseras	  en	  hel	  del	  

gammal	  utrustning	  under	  vårröjet.	  Den	  4	  maj	  kl.	  09.00	  
	  
v Utflykten	  till	  Bjärka	  Säby	  sker	  förmiddag	  23	  maj.	  Buss	  avgår	  08.30	  återfärd	  

klockan	  12.00	  Anmäl	  intresse	  för	  att	  följa	  med	  antingen	  till	  personalen	  eller	  
Thomas.	  

	  
v Stefan	  har	  rett	  ut	  pensionsinbetalningarna	  och	  allt	  er	  ut	  att	  vara	  precis	  som	  det	  

ska.	  Variationer	  har	  berott	  retroaktiva	  betalningar	  samt	  att	  det	  numera	  är	  
uppdelat	  på	  två	  olika	  företag	  Folksam	  och	  Collectum.	  



	  
v Styrelsen	  pratar	  om	  hur	  Ipad’s	  används	  i	  verksamheten,	  det	  kommer	  förslag	  om	  

hur	  man	  kan	  använda	  dem	  som	  pedagogiska	  verktyg.	  Personalen	  tar	  gärna	  emot	  	  
tips	  om	  lämpliga	  appar.	  

	  
v Personalsamtal	  genomförs	  för	  närvarande	  av	  personalansvarig	  samt	  

ordföranden.	  
	  
v Köläget.	  Johanna	  informerar	  om	  att	  det	  nu	  är	  fullbelagt	  till	  hösten	  36	  platser.	  	  
	  
v Anna	  tipsar	  om	  att	  det	  går	  att	  söka	  bidrag	  från	  något	  som	  heter	  

”Barnkrubbefonden”	  för	  t.ex.	  utebelysning,	  bullerskydd,	  	  etc.	  som	  har	  med	  
barnsäkerhet	  att	  göra.	  	  	  

	  
v Hemsidan	  Anette	  föreslår	  nu	  One.com	  som	  nytt	  webhotell,	  bra,	  enkelt,	  modern	  

och	  billigt.	  Vi	  diskuterar	  vad	  som	  behöver	  ligga	  på	  hemsidan	  och	  inte.	  	  Anette	  
kommer	  själv	  starta	  och	  succesivt	  sköta	  överföringen	  till	  det	  nya	  webhotellet	  och	  
nya	  sidan.	  Möjligheter	  att	  förbättra	  sökvägarna	  diskuteras	  och	  ska	  ses	  över.	  

	  
v Miljökontoret	  har	  varit	  här	  på	  en	  flygande	  oanmäld	  inspektion	  och	  Helene	  fick	  

med	  beröm	  godkänt,	  helt	  prickfritt	  i	  köket!	  
	  
v Tänk	  på	  att	  alla	  föräldrar	  som	  har	  barn	  som	  slutar	  till	  sommaren	  måste	  aktivt	  

själva	  söka	  fritidsplats	  till	  hösten.	  	  
	  
v Gamla	  arkiverade	  papper	  och	  pärmar	  	  ska	  rensas	  och	  brännas.	  Kolla	  möjlighet	  till	  

sekretess	  tunna.	  	  
	  
v Maria	  informerar	  att	  det	  nu	  är	  deklarerat	  för	  2012,	  Föreningen	  fick	  	  tillbaka	  36	  

000	  kr	  på	  skatten	  	  Beräknad	  budget	  verkar	  stämma	  mycket	  bra	  under	  första	  
kvartalet.	  

	  
v Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  20	  maj	  kl.	  18.30.	  

	  
	  
	  
	  
	  
Sekreterare	  Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  


