
ÅRSMÖTE	  MINIGIRAFFEN	  28/3	  2012	  

Mötets	  ordförande:	  Sofie	  Rohlén	  

Sekreterare:	  Johanna	  Fors	  

Justerare:	  	  Bengt	  Hellman	  och	  Stefan	  Johansson	  

Personal:	  

Minigiraffen	  har	  fått	  en	  ny	  städerska	  som	  heter	  Carina.	  Idagsläget	  finns	  ingen	  vikarie	  om	  
Carina	  är	  sjuk.	  Undersöker	  om	  vi	  kan	  hitta	  vikarie.	  Tills	  vidare	  får	  arbetande	  familj	  städa	  av	  
det	  värsta.	  	  

Bibbi	  går	  i	  pension	  1	  maj.	  Den	  nya	  kokerskan	  kommer	  börja	  efter	  sommaren.	  Catering	  under	  
tiden?	  	  

Innemiljö:	  

Miljökontoret	  har	  besökt	  förskolan.	  Fick	  några	  anmärkningar	  som	  är	  åtgärdade.	  Bland	  annat	  
städskrubben	  och	  några	  saker	  i	  köket.	  Ytskikten	  på	  avdelningarna	  kommer	  göras	  under	  
sommaren.	  	  

Miljögruppen:	  

Grön-‐flagg	  arbetet	  fortsätter.	  Nytt	  område	  att	  arbeta	  med	  på	  gång.	  

Föreståndaren	  informerar:	  

Barnbeläggningen	  är	  stabil.	  Dock	  är	  det	  idagsläget	  en	  hög	  beläggning.	  Till	  hösten	  kommer	  vi	  
minska	  ned	  antalet	  platser	  med	  tre	  (två	  på	  trollet	  och	  en	  på	  nallen).	  	  

Personalen	  håller	  på	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  den	  nya	  läroplanen.	  Tar	  tid	  att	  hitta	  formerna.	  
Utvecklingssamtal	  kommer	  i	  vår.	  	  

Teaterbesöken	  på	  förskolan	  kommer	  fortsätta.	  Skräpplockardag	  och	  utflykt	  till	  Tinnerö	  är	  
inplanerad.	  

Styrelsen	  informerar:	  

Årsavgiftens	  varande	  diskuteras.	  När	  ska	  den	  betalas	  (tid	  på	  året)	  och	  hur	  mycket	  ska	  
avgiften	  vara?	  Medlemmarna	  var	  positiva	  till	  årsavgift.	  Medlemmarna	  tyckte	  också	  att	  1000	  
kr	  var	  en	  acceptabel	  summa.	  Om	  det	  ekonomiska	  läget	  skulle	  förändras	  så	  fick	  styrelsen	  
mandat	  att	  sänka	  avgiften	  men	  dock	  inte	  höja	  den	  över	  1000	  kr.	  Medlemmarna	  tyckte	  att	  en	  
årsbunden	  medlemsperiod	  där	  man	  betalar	  medlemsavgiften	  i	  december	  inte	  var	  att	  föredra	  
utan	  gav	  styrelsen	  till	  uppdrag	  att	  se	  över	  formerna	  för	  detta.	  



Vikariegruppen	  diskuteras.	  Förslag	  framtaget	  hur	  formerna	  skulle	  kunna	  vara.	  Det	  har	  varit	  
ett	  problem	  när	  en	  arbetande	  familj	  av	  olika	  anledning	  inte	  kunnat	  arbeta.	  Förslaget	  är	  att	  
den	  familj	  som	  inte	  kan	  arbeta	  först	  försöker	  byta	  tid	  med	  någon	  annan	  familj.	  

	  Om	  inte	  det	  går	  kontaktar	  en	  familj	  som	  har	  tid	  att	  arbeta	  av	  .	  I	  sista	  hand	  kontaktar	  någon	  
som	  finns	  med	  i	  vikariegruppen.	  

De	  familjer	  som	  finns	  med	  i	  vikariegruppen	  (nuläget	  fem	  familjer	  -‐	  kan	  behöva	  utökas)	  har	  
förslagsvis	  fem	  vikarie	  timmar	  /	  år	  att	  erbjuda.	  Vikariegruppen	  kan	  även	  användas	  av	  
personalen	  vid	  behov.	  

Vikariegruppen	  ska	  finnas	  utlagd	  på	  hemsidan	  med	  kontaktuppgifter	  och	  det	  är	  sekreteraren	  
i	  styrelsen	  som	  administrerar	  (uppdaterar).	  

Byte	  av	  grupper	  sker	  i	  augusti.	  

Utemiljön-‐investeringsplan	  redovisas.	  Bland	  annat	  är	  en	  trädkoja,	  piratskepp	  och	  staket	  runt	  
rutschkanan	  inplanerade.	  Ett	  förslag	  på	  belysning	  på	  bägge	  sidor	  ligger.	  Styrelsen	  kollar	  med	  
kyrkan	  om	  ny	  sand	  till	  sandlåda	  och	  rutschkanan.	  

Planeringsem:	  

Planeringseftermiddagarna	  diskuterades.	  Hur	  ska	  man	  hantera	  barnen?	  

Föräldrarna	  som	  jobbar	  måste	  sätta	  regler	  som	  de	  själva	  kan	  hantera.	  Raka	  och	  tydliga	  mot	  
barnen.	  Hämta	  personalen	  om	  det	  finns	  behov.	  Olika	  färg	  på	  västarna-‐nalle	  och	  trollet?	  Om	  
man	  vill	  kan	  man	  även	  använda	  trolletsidan.	  Man	  kan	  gärna	  använda	  de	  redskap	  och	  
uteleksaker	  som	  finns	  i	  boden.	  Den	  förälder	  som	  kommer	  först	  blir	  informerad	  av	  
personalen.	  Föräldrarna	  måste	  kommunicera	  med	  varandra	  och	  checka	  av	  när	  man	  går.	  

Önskemål	  om	  att	  att	  tiderna	  man	  arbetar	  på	  dessa	  em	  ändras.	  Börja	  13.00	  och	  sluta	  16.15.	  
Styrelsen	  och	  personalen	  ser	  över	  detta.	  Bör	  det	  även	  finnas	  reserver	  till	  planem?	  

Ekonomi:	  

Revisorn	  informerar	  att	  vi	  gått	  plus	  i	  år.	  Styrelsen	  gavs	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gågna	  året.	  

Hemsidan:	  

Genomgång/	  visning	  av	  hemsidan.	  Google	  kalendern	  finns	  tillgänglig	  där	  alla	  viktiga	  datum	  är	  
inlagda.	  

Övrigt:	  

Måndag	  2/4	  sker	  	  kodbyte	  på	  förskolan.	  Kod	  mailas	  ut.	  

10+18	  april	  det	  Röda	  korsetutbildning.	  Minst	  en	  från	  varje	  familj	  bör	  delta.	  



Förslag	  på	  dag	  för	  vårröj	  är	  12	  maj.	  

	  

I	  augusti	  sker	  det	  gruppbyten.	  Vill	  vänta	  till	  vi	  vet	  vilka	  som	  är	  medlemmar	  ht	  2012.	  
Familjerna	  kan	  önska	  men	  kan	  ev	  få	  byta	  grupp.	  

Snögruppen	  (vintergruppen):	  

	  
Vi	  vill	  påminna	  om	  att	  snögruppen/vintergruppen	  även	  har	  ansvar	  för	  grus	  och	  löv	  fram	  tom	  
gräs/sommargruppen	  tar	  över	  (1	  maj	  alternativt	  efter	  vår-‐röjet	  12	  maj).	  	  
Upplägget	  av	  denna	  grupp	  diskuterades,	  samt	  gräsgruppen/sommargruppen.	  Förfrågan	  om	  

att	  betala	  för	  skottningen	  togs	  upp,	  flera	  av	  medlemmarna	  anade	  dyr	  utgift.	  

Styrelsen:	  

Styrelsen	  får	  två	  nya	  medlemmar;	  Staffan	  Wallberg	  och	  Linn	  Karlsson.	  Styrelsen	  får	  
konstitutionera	  sig	  själva.	  Det	  ska	  tydligt	  skrivas	  ut	  vilka	  som	  är	  nya	  och	  när	  de	  
tillträder.	  

Ny	  revisor	  är	  Thomas	  Fillippu.	  	  I	  valberedning	  Bengt	  Hellman	  och	  Thomas	  Fillipu	  kvar.	  

	  

	  

Nästa	  styrelsemöte	  är	  måndag	  2	  april.	  

	  

	  

	  


