Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2020-04-14

Närvarande: Martin Södermark, Karin Dannsäter, Bengt Hellman, Erika
Ljung, Anna Gutenmark, Bitte Nygren, Elin Larsson och Alexander
Sundström.
Aktuella ärenden:
● Styrelsemötet hölls virtuellt via Microsoft Teams med hänsyn taget till
rådande rekommendationer kring Corona.
● Förberedelser inför årsmöte:
○ Test av att hålla mötet via Microsoft Teams visade på
problematik med användning av funktionalitet för omröstning
och chatt. Problemet med chatt löstes under mötet och
föranleder att Martin skickar en uppdaterad inbjudan med ny
möteslänk. Omröstning kommer att behöva göras via chatten.
○ Kontrollerades att medlemsregister var korrekt uppdaterat med
nytillkomna medlemmar
○ Det saknas ansvariga för några arbetsgrupper till hösten 2020,
då flera ansvariga slutar till sommaren. Sökandet efter ersättare
tas upp som en övrig punkt på mötet.
○ Genomgång av agenda
● Beslutas att genomföra vårröjet men med uppdelning på två dagar
och att endast bjuda in en vuxen per familj istället för hela familjer.
Blir en dag för familjer med barn på Nallen lördagen 9 maj och en dag
för familjer med barn på Trollet den söndagen 10 maj. Har man barn
på båda avdelningarna placeras man i en grupp för att utjämna
antaget deltagare mellan dagarna. Uppdelning görs även så att
någon från styrelsen kommer att vara närvarande vid båda dagarna.
Bitte är huvudansvarig för att dela ut arbetsuppgifter på lördagen och
Bengt på söndagen.
● Kommit förslag från personalen att vi skulle kunna lösa frågan kring
cykelvagnsparkering genom att flytta pallkragar som används för
odling till entrén där det finns planteringsyta. Permanent

cykelvagnsparkering blir istället där pallkragar för plantering står idag.
Kommer att krävas att vi köper in och byter ut några pallkragar men
den det blir en mindre kostnad än att sätta upp kedjor i fasad enligt
tidigare förslag.
Pågående ärenden:
● Vi har planerat för en sänkning av barnantal till 30,5 platser till hösten
eftersom vi på grund av problematiken kring ventilation, som tagits
upp vid tidigare styrelsemöte, inte tar in ersättare för Michaela som
valt att sluta. Budgeten för året ser ut att landa på -10 tkr men det
finns många osäkerhetsfaktorer såsom behov av vikarier, tillfällig
återbetalning av sjuklön och arbetsgivaravgift mm.
● Bitte har fört diskussioner vidare med Lejonfastigheter gällande
utredning av krav kring ventilation. De undrade om vi har krav på
antal antagna barn, men enligt Anna G har vi inte fått något sådant
direktiv på väldigt länge. Lejonfastigheter göra en fortsatt utredning
kring möjlig storlek på gruppen.
● Bitte följer upp tips från Bengt kring om att be om offert från Idrott och
service för byggnation av en lugnare uteplats enligt diskussion från
tidigare möten. Blir i så fall främst en materialkostnad.

Övriga punkter:
● Sjuklön för dag 2-14 ska betalas ut med 80% som vanligt, sen får
arbetsgivaren kostnaden för sjuklön och arbetsgivaravgift insatt på
skattekontot i efterhand. Karensdagen ansöks av den anställde
genom att logga in på Försäkringskassan.
● Avtalsrörelsen har skjutits upp av industrins parter vilket medför att
lönerevision riskerar att inte kunna göras som planerat (september för
förskollärare och november för barnskötare).

Nästa styrelsemöte: 2020-05-13

