
Styrelsemöte	  120507	  

Närvarande:	  Staffan,	  Anna,	  Robert,	  Anette,	  Johanna,	  Stefan,	  Thomas,	  Linn,	  Sofie	  

Friskvårdsbidrag:	  Inga	  hinder	  för	  höjning.	  Höjs	  upp	  till	  kommunens	  nivå.	  Gäller	  inköp	  från	  1	  juli.	  

Utemiljön:	  flytt	  av	  rutschkana,	  nya	  djur-‐	  flera	  leksaker	  blev	  utdömda	  av	  en	  man	  från	  kommunen.	  
Skyddsrond	  i	  fredags,	  ingen	  från	  ryttargårdskyrkan	  deltog.	  Behövs	  en	  plan	  för	  utemiljön	  snarast.	  
Inväntar	  protokollet	  från	  ronden.Kyrkans	  ansvar?	  Linn	  kollar	  med	  kommunen	  om	  vem	  som	  bär	  
ansvaret.	  	  

Linn	  kollar	  renoveringen	  för	  innemiljön	  med	  kyrkan.	  

Trädkojan-‐bokar	  byggfirman	  för	  bygge	  till	  sommaren.	  

Catering:	  Är	  i	  gång	  och	  funkar	  ok.	  Anna	  sköter	  inköpet	  av	  basvaror	  till	  nya	  kokerskan	  kommer.	  

Medlemsavgift:	  Stefan	  gör	  ett	  infoblad	  till	  sommaren.	  Staffan	  skriver	  ett	  brev/mail	  till	  föräldrarna	  och	  
förklarar	  om	  läget	  sista	  året…	  

Telefonabonnemang:	  Byta	  abonnemang	  från	  glocalnet	  till	  telia.	  Säger	  upp	  från	  och	  med	  nu	  och	  byter.	  

Planem:	  På	  nya	  listorna	  kommer	  de	  nya	  arbetstiderna	  upp.	  	  

Personal:	  	  Peters	  dotter	  Klara	  har	  hoppat	  in	  som	  vikarie	  och	  städat.	  Carina	  har	  varit	  borta	  några	  
dagar.	  

Personalsamtal	  kommer	  under	  våren.	  

Anna:	  utskick	  om	  Tinnerö	  24/5	  kl	  9-‐12.	  Alla	  barn	  tar	  med	  matsäck.	  Föräldrar	  välkomna	  att	  följa	  med.	  

Sofie:	  inte	  fullbelagt	  till	  hösten	  ännu.	  En	  ledig	  plats	  på	  trollet	  och	  två	  	  lediga	  på	  nallen.	  Jobbar	  på	  kön.	  

Thomas:	  Hälften	  av	  alla	  familjer	  har	  anmält	  sig	  till	  vårröjet.	  De	  som	  inte	  deltar	  får	  en	  annan	  
arbetsuppgift	  ett	  annat	  tillfälle.	  Personalen	  önskar	  trädgårdsland,	  kollar	  möjligheten.	  Rensa	  ur	  arkivet	  
i	  friggeboden.	  	  

Röda	  korset	  utbildning	  till	  hösten	  igen.	  

Grön	  flagg-‐saknas	  en	  miljöförälder,	  mail	  ut	  till	  föräldrar	  om	  ny.	  

Återvinningen	  skulle	  kosta	  runt	  8000	  kr/år.	  Föreslå	  möte	  med	  kyrkan.	  

Sommarpresent:	  Inköpes	  av	  Johanna	  

Ekonomi:	  Bolagsverket	  kräver	  in	  protokoll	  på	  två	  senaste	  årsmöten.	  Thomas	  kollar	  upp	  protokollen	  
till	  Robert.	  

	  

Nästa	  möte	  mån	  4/6	  19.30	  

	  



	  


