
	   	   Protokoll	  styrelsemöte	  2013-‐03-‐25	  

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

• Föregående	  protokoll	  gås	  igenom	  
	  

• Trädbeskärning.	  Thomas	  skall	  ta	  upp	  frågan	  med	  kyrkan	  och	  erbjuder	  förmedling	  
av	  arborist.	  

	  
• Vi	  ser	  fram	  emot	  att	  det	  nya	  lekhuset	  skall	  installeras	  så	  fort	  tjälen	  i	  marken	  

släpper.	  Likaså	  nya	  gungdjur	  och	  stubbar	  i	  motorikbanan	  samt	  fallskydd	  runt	  
rutschkanan.	  

	  
• Skyddsrond	  har	  genomförts,	  inomhus	  finns	  inga	  stora	  anmärkningar	  torkskåpet	  

samt	  något	  enstaka	  element.	  Skyddsombudet	  och	  ordförande	  har	  gått	  igenom	  en	  
checklista	  för	  ljud,	  säkerhet	  och	  riskanalys	  inför	  förändringar.	  	  

	  
• Apropå	  säkerhet	  vi	  behöver	  en	  särskild	  och	  tydlig	  instruktion	  för	  hur	  man	  larmar	  

112	  samt	  vilken	  adress	  som	  skall	  uppges.	  Detta	  skall	  ses	  över.	  Tydliga	  skyltar	  bör	  
sitta	  uppe	  både	  utomhus	  och	  inomhus.	  Det	  är	  vidare	  viktigt	  att	  ICE–lista	  är	  
uppdaterad	  med	  korrekta	  telefonnummer,	  detta	  gör	  föreståndaren.	  Röda	  korsets	  
utbildningar	  i	  HLR	  kommer	  snart	  att	  återkomma	  för	  de	  som	  ännu	  inte	  gått	  
utbildningen.	  	  

	  
• Anna	  och	  Helene	  har	  uppdaterat	  matlistan	  vad	  som	  serveras	  barnen	  till	  frukost,	  

mellanmål,	  lunch,	  utflykter	  och	  fester.	  Denna	  finns	  att	  läsa	  på	  anslagstavlan.	  
Listan	  har	  jämförts	  med	  livsmedelsverkets	  riktlinjer	  och	  bedöms	  ligga	  i	  linje	  med	  
dessa.	  

	  
• Webbansvarig	  uppdaterar	  kontaktlistorna	  på	  hemsidan,	  Anette	  kommer	  att	  sätta	  

upp	  listor	  på	  dörrarna,	  se	  till	  att	  kontrollera	  och	  fyll	  i	  korrekt	  telefonnummer	  och	  
mailadress.	  

	  
• Jennifer	  som	  tidigare	  praktiserat	  och	  vikarierat	  på	  Trollet	  kommer	  att	  bli	  anställd	  

på	  Minigiraffen	  under	  ett	  år	  i	  en	  anställningsform	  med	  särskilt	  anställningsstöd.	  
Malin	  på	  nallen	  kommer	  även	  att	  gå	  upp	  10	  %	  i	  arbetstid.	  Mot	  bakgrund	  av	  detta	  
har	  styrelsen	  beslutat	  att	  gå	  upp	  till	  ett	  barnantal	  på	  36	  platser	  istället	  för	  som	  
tidigare	  beslutat	  35.	  



	  
• Styrelsen	  jobbar	  vidare	  med	  skapande	  av	  ny	  hemsida.	  

	  
• Ny	  materialansvarig	  skall	  undersöka	  ljudbuller	  och	  vad	  som	  eventuellt	  

ytterligare	  kan	  göras.	  
	  

• Styrelsen	  kommer	  skicka	  ut	  en	  förfrågan	  om	  vilka	  familjer/föräldrar	  som	  skulle	  
vara	  intresserade	  av	  att	  jobba	  i	  en	  grupp	  som	  tar	  fram	  förslag	  för	  hur	  vi	  kan	  
förbättra	  planeringseftermiddagarnas	  upplägg	  och	  utförande.	  	  

	  
• Nästa	  styrelsemöte	  22/4	  kl.	  18.30	  

	  
	  
	  
Sekreterare:	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


