
Styrelsemöte	  2012-‐12-‐19	  
	  

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

• Föregående	  protokoll	  gås	  igenom	  
	  

• Stefan	  informerar	  om	  att	  lönerevision	  genomförts.	  Det	  skall	  ses	  över	  att	  vi	  har	  
marknadsmässiga	  löner	  för	  vår	  personal.	  Stefan	  skall	  vidare	  se	  över	  
anställningarnas	  omfattning	  så	  att	  de	  stämmer	  överens	  med	  den	  faktiska	  
verksamheten.	  En	  undersökning	  av	  den	  psykosociala	  arbetsmiljön	  har	  
genomförts	  och	  resultatet	  skall	  ses	  över.	  

	  
• Ekonomi,	  Maria	  håller	  fortfarande	  på	  att	  jobba	  ikapp	  med	  de	  ekonomiska	  

räkenskaperna.	  Det	  ser	  i	  nuläget	  ut	  som	  att	  vi	  når	  ett	  positivt	  resultat.	  Det	  tas	  
därför	  ett	  beslut	  att	  göra	  ytterligare	  några	  investeringar	  innan	  januarimånads	  
utgång.	  Det	  skall	  investeras	  i	  ytterbelysning,	  IT-‐utrustning,	  viss	  köksutrustning	  
samt	  cyklar	  mm.	  En	  diskussion	  förs	  om	  huruvida	  vi	  ligger	  i	  rätt	  ekonomisk	  balans	  
med	  tanke	  på	  att	  förskolan	  inte	  har	  ett	  vinstdrivande	  syfte	  En	  annan	  diskussion	  
rör	  hur	  stort	  säkerhetskapital	  kooperativet	  bör	  ha	  för	  att	  kunna	  betala	  
personalens	  löner	  i	  händelse	  av	  t.ex.	  en	  konkurs.	  

	  
• Anna	  berättar	  att	  det	  nu	  finns	  en	  ny	  pärm	  som	  ger	  fullständiga	  instruktioner	  för	  

städningen	  av	  dagis.	  Denna	  omfattar	  även	  städningen	  under	  arbetsvecka,	  samt	  
om	  man	  hyr	  dagis	  för	  kalas.	  Månadsstäd	  och	  storstäd	  skall	  nu	  återupptas	  efter	  
alla	  renoveringar.	  

	  
• Mailgruppen	  till	  utegruppen	  skall	  uppdateras.	  

	  
• Valberedningen	  bestående	  av	  Hellman	  och	  Filippu	  kommer	  att	  kontaktas	  rörande	  

nyrekryteringar	  till	  styrelsen	  när	  det	  är	  klart	  hur	  många	  styrelsemedlemmar	  som	  
lämnar	  sina	  uppdrag.	  

	  
• Minigiraffen	  har	  för	  närvarande	  viss	  kö	  och	  det	  är	  en	  ny	  familj	  på	  väg	  in	  på	  Nallen	  

i	  februari.	  
	  

• Om	  någon	  läst	  i	  tidningen	  om	  Ryttargårdens	  planer	  på	  utbyggnad	  så	  kan	  Linn	  
meddela	  att	  kyrkan	  har	  i	  dagsläget	  inga	  planer	  som	  hindrar	  eller	  hotar	  förskolans	  
verksamhet.	  
	  

• Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  den	  14	  januari	  kl.	  18.30.	  
	  


