
Styrelsemöte	  2013-‐01-‐14	  
	  

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

• Föregående	  protokoll	  gås	  igenom.	  
	  

• Investeringar	  som	  gjorts	  i	  slutet	  av	  året	  på	  IT	  sidan	  är:	  2	  Ipads	  och	  2	  Apple	  
datorer.	  Tanken	  med	  Ipads	  är	  bland	  annat	  att	  kunna	  använda	  dessa	  i	  skogen	  för	  
att	  kunna	  jobba	  mer	  efter	  ”här-‐och-‐nu	  principen”	  genom	  att	  slå	  upp	  information	  
man	  behöver.	  Andra	  inköp	  som	  gjorts	  är	  bl.a.	  ny	  mikrovågsugn,	  kaffebryggare	  
vattenkokare,	  hushållsassistent,	  knivar,	  termosar	  m.m.	  Diverse	  material	  till	  
avdelningarna	  har	  köpts	  in.	  	  Till	  utomhusmiljön	  har	  bl.a.	  cyklar,	  jord	  och	  
grävskopa	  inhandlats.	  

	  
• Webbansvariga	  Anette	  diskuterar	  fördelarna	  med	  att	  flytta	  Minigiraffens	  

hemsida	  till	  ett	  webhotell.	  Ska	  undersökas	  hur	  mycket	  det	  skulle	  kosta	  att	  
återskapa	  alternativt	  bygga	  en	  helt	  ny	  hemsida.	  Handhavandet	  med	  den	  
nuvarande	  sidan	  är	  problematiskt	  och	  skapar	  emellanåt	  problem	  med	  
mailhanteringen.	  

	  
• En	  föräldraenkät	  kommer	  att	  skickas	  ut	  innan	  årsmötet	  av	  föreståndaren.	  

	  
• En	  enkätundersökning	  rörande	  den	  psykosociala	  arbetsmiljön	  har	  genomförts	  

och	  sammanställts.	  En	  mindre	  arbetsgrupp	  föreståndare,	  ordföranden	  och	  
personalansvarig	  har	  satt	  ihop	  en	  handlingsplan	  utifrån	  resultatet	  av	  enkäten.	  De	  
tre	  områden	  som	  berörs	  av	  handlingsplanen	  är	  Personalens	  behov	  av	  information	  
från	  styrelsen,	  Trollet	  avdelningen	  önskan	  om	  mer	  av	  föreståndarens	  tid	  samt	  
Samarbete	  inför	  höstens	  barngruppssammansättning.	  

	  
• Mattor	  i	  hallen	  diskuteras.	  Helene	  som	  städar	  dagligen	  finner	  det	  tungt	  att	  varje	  

dag	  skaka	  de	  tunga	  hallmattorna.	  Vi	  beslutar	  därför	  att	  lägga	  denna	  uppgift	  på	  
föräldrarna;	  önskemålet	  är	  därför	  att	  arbetande	  förälder	  lyfter	  upp	  hallmattan	  
skakar	  den	  utomhus	  och	  lägger	  den	  ihoprullad	  på	  bänken.	  (Det	  är	  de	  taggiga	  
plastmattorna	  som	  avses.)	  

	  
• En	  elfirma	  kommer	  och	  installerar	  strålkastarbelysning	  ute	  på	  gårdarna	  i	  slutet	  

av	  månaden.	  



	  
• Nästa	  styrelsemöte	  hålls	  den	  27	  februari	  kl.	  17.30	  då	  även	  personalen	  deltar.	  Vid	  

detta	  möte	  skall	  dagordning	  för	  årsmötet	  sättas.	  Styrelsemedlemmar	  ger	  sina	  
eventuella	  delar	  till	  verksamhetsberättelsen	  till	  Linn.	  	  
	  

• Minigiraffens	  Årsmöte	  hålls	  den	  20	  mars	  kl.	  18.00.	  Passa	  gärna	  på	  att	  lämna	  in	  
eventuella	  motioner	  i	  förväg.	  

	  
Sekreterare	  Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


