
	   	   Protokoll	  Styrelsemöte	  2013-‐11-‐18	  
	  
Närvarande:	  
Linn	  Karlsson	  
Stefan	  Johansson	  
Ola	  Castell	  
Maria	  Zetterqvist	  
Anette	  Andersson	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
	  

v Föregående	  protokoll	  gås	  igenom.	  
	  

v Maria	  skall	  meddela	  Helene	  att	  det	  finns	  ekonomisk	  möjlighet	  att	  börja	  handla	  
mer	  ekologiskt	  som	  det	  tidigare	  talats	  om.	  

	  
v Maria	  redogör	  vidare	  för	  nuvarande	  ekonomiskt	  läge	  där	  vi	  kommer	  hamna	  på	  

ett	  positivt	  resultat	  i	  slutet	  av	  året	  vilket	  delvis	  beror	  på	  	  att	  ersättningen	  per	  
barn	  höjts	  från	  kommunen.	  Styrelsen	  diskuterar	  investeringsmöjligheter	  i	  
verksamheten.	  

	  
v Styrelsen	  diskuterar	  kring	  att	  eventuellt	  byta	  redovisningskonsult	  för	  att	  	  höja	  

den	  ekonomiska	  kompetensen	  och	  säkerställa	  en	  bättre	  långsiktighet	  i	  
budgetplaneringen.	  

	  
v Vi	  diskuterar	  personalsituationen;	  möjligheten	  att	  öka	  personal	  som	  vill	  gå	  upp	  i	  

arbetstid,	  ta	  in	  extra	  timvikarie	  samt	  handledning	  för	  personalen.	  
	  

v Styrelsen	  beslutar	  att	  sätta	  upp	  belysningsstolpar	  på	  Nalle-‐sidan.	  
Andra	  investeringar	  som	  övervägs	  är	  gungställning	  och	  eventuell	  klätterställning	  
till	  trollet	  sidan,	  och	  eventuella	  återvinningskärl	  med	  tillhörande	  byggnad.	  

	  
v Personalen	  har	  fått	  regnkläder	  och	  ska	  om	  möjligt	  även	  få	  inneskor.	  

	  
v Under	  höströjet	  rensades	  en	  del	  leksaker,	  förslag	  kommer	  på	  att	  köpa	  in	  en	  del	  

nytt.	  Anette	  tar	  på	  sig	  att	  inhandla	  en	  del	  nytt.	  Arbetet	  med	  hemsidan	  fortskrider,	  
diskuterar	  innehållet	  i	  några	  av	  menyerna.	  

	  
v Utemiljögruppen	  (Vintergrupp	  och	  Sommargrupp)	  för	  kännedom.	  Inom	  kort	  

kommer	  en	  lista	  sändas	  till	  er	  där	  det	  står	  uppräknat	  vad	  som	  brukar	  ingå	  i	  
ansvaret.	  	  Det	  är	  en	  översiktlig	  lista	  på	  vad	  som	  brukar	  ingå	  i	  arbetet	  och	  kan	  
anses	  vara	  en	  lägsta	  nivå.	  Grupperna	  får	  organisera	  	  arbetet	  och	  fördela	  sig	  själva.	  
Lägg	  gärna	  till	  uppgifter	  som	  ni	  finner	  lämpligt,	  eget	  ansvar	  och	  lösande	  av	  
uppgiften	  gäller.	  	  

	  
v Nästa	  styrelsemöte	  	  hålls	  9	  december	  kl.	  18.00,	  	  då	  avser	  vi	  fokusera	  på	  ekonomi	  

och	  personalsituation.	  
	  

Och….Tack	  alla	  för	  ett	  väl	  genomfört	  Höströj!	  –	  Snart	  kommer	  snön!	  
	  


