
Protokoll	  Styrelsemöte	  2014-‐01-‐20	  
	  
	  
Närvarande	  
Anette	  Andersson	  
Ola	  Castell	  
Anna	  Gutenmark	  
Stefan	  Johansson	  
Linn	  Karlsson	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
Maria	  Zetterqvist	  
	  
Frånvarande:	  	  
Johanna	  Fors	  
	  
Föregående	  protokoll	  gås	  igenom	  
	  
Handlingsplanens	  åtgärder	  för	  personal/arbetssituationen	  är	  under	  implementering.	  
Det	  kommer	  göras	  en	  uppföljning	  av	  arbetsmiljöenkäten.	  
	  
Personalen	  har	  avböjt	  klätterställning	  på	  Trollet-‐sidan.	  
	  
Nya	  styrelsemedlemmar	  sökes	  främst	  till	  posterna,	  kassör,	  sekreterare	  och	  
personalansvarig.	  	  
	  
Maria	  går	  igenom	  vissa	  förändringar	  angående	  de	  ekonomiska	  förutsättningarna	  från	  
kommunen.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  	  lägre	  ersättning	  för	  barn	  till	  arbetslösa,	  	  3-‐åringar	  
kommer	  i	  fortsättningen	  att	  tillhöra	  gruppen	  med	  4-‐5	  åringar	  i	  ersättningsnivå,	  vilket	  
innebär	  minskad	  ersättning.	  Ersättningen	  för	  1-‐2	  åringar	  har	  däremot	  höjts.	  	  
	  
Maria	  redovisar	  ett	  positivt	  resultat	  för	  det	  gångna	  budgetåret.	  Varav	  25	  %	  kan	  avsättas	  
i	  en	  s.k.	  periodiseringsfond.	  En	  stor	  del	  av	  överskottet	  omfattar	  dock	  semesterpengar,	  en	  
skuld	  till	  personalen	  för	  sparade	  semesterdagar.	  Bokslutet	  är	  dock	  inte	  helt	  färdigt	  då	  
vissa	  fakturor	  från	  förra	  året	  fortfarande	  inte	  är	  reglerade.	  
Totalt	  omsätter	  Minigiraffen	  ca	  3,7-‐3,8	  miljoner.	  	  
	  
Anna	  berättar	  att	  personalen	  nu	  ska	  få	  extern	  handledning	  så	  som	  de	  önskat.	  
	  
Anette	  berättar	  att	  hemsidan	  nu	  är	  färdig,	  och	  hon	  har	  fått	  mycket	  respons	  av	  föräldrar.	  	  
Ett	  tips	  kan	  vara	  att	  kalendern	  går	  att	  ta	  ner	  till	  sin	  egen	  telefon.	  Uppdatering	  av	  
kontaktuppgifterna	  kommer	  göras	  till	  vårterminen.	  
	  
Materialansvarig	  Ola	  är	  i	  gång	  med	  att	  boka	  första-‐hjälpen-‐kurs	  till	  personalen.	  Om	  
projektet	  Giftfriförskola	  finns	  fortfarande	  saker	  kvar	  att	  göra.	  Tallrikar	  och	  madrasser	  är	  
i	  alla	  fall	  utbytta.	  	  Ola	  föreslår	  att	  vi	  skall	  ta	  in	  pris	  på	  nya	  kodlås	  till	  samtliga	  dörrar	  som	  
då	  alla	  kan	  ha	  samma	  kod.	  Uppgiften	  att	  beskära	  fruktträd	  skall	  läggas	  på	  utegruppen.	  
Stubbar	  att	  sitta	  på	  ute	  önskas	  och	  skall	  försöka	  köpas	  in.	  	  Ytterligare	  en	  kompost	  
kommer	  att	  installeras	  under	  våren.	  Återvinningskärlen	  är	  nu	  på	  plats.	  
	  



Årets	  vårröj	  är	  planerat	  till	  lördagen	  den	  26	  april,	  på	  förmiddagen.	  	  Vi	  återkommer	  med	  	  
mer	  exakt	  klockslag.	  
	  
Linn	  har	  gjort	  en	  skriftlig	  arbetsbeskrivning	  av	  vad	  arbetsgrupperna	  skall	  ansvara	  för	  
som	  styrelsen	  läser	  igenom	  till	  nästa	  möte.	  
	  
Vid	  nästa	  styrelsemöte	  måndag	  24	  februari	  18.00	  medverkar	  personalen,	  	  
	  
Datum	  för	  årsmöte	  blir	  tisdag	  den	  25/3	  kl.	  18.00	  Årsmötet	  följs	  av	  ett	  mindre	  
föräldramöte	  om	  eventuellt	  övriga	  diskussionspunkter.	  
	  
Sekreterare	  Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


