
Protokoll Styrelsemöte Minigiraffen 2017-05-03 

Närvarande: Jennifer Ullbrand, Johanna Fors, Torbjörn Berglund, Linn 
Karlsson, Erika Möller, Anna Gutenmark, Anette Andersson  
 
Förmöte med personalen 

- Infravärmen fungerar ej då elnätet blir överbelastat vid användning. 
Detta bör åtgärdas till hösten med nya elledningar. 

- Kyrkan bjöd in kommunen för att beskriva byggnationerna i området. 
Kommunen kommer att bjuda in till samråd då byggnationsplanerna 
är klara. Inbjudan sker via annonsering i tidningen Östgöta 
Correspondenten. 

- På årsmötena har framkommit att föräldrar vill veta vad 
verksamheten jobbar med. Skrivna planer på hemsidan ska 
synliggöras.  

- Mail vid uppdatering av hemsidan bör skickas ut på mail. 
- Personalen har börjat jobba med att skapa vilotillfällen för de barn 

som önskar både ute och inne. I detta led har Anna K hållt ett 
yogapass i form av en saga för de Nallen barn som önskat och Trollet 
har tagit ut en mjuk madrass där man kan varva ner när man leker 
ute. 

Diskussion med temat: Följsamhet / Gränssättning 
- Lyhördhet/Följsamhet är att individuellt förbereda barn på kommande 

aktiviteter samt ge lagom nivå av utmaning. 
- Följsamhet är att fånga upp förslag till aktiviteter som man kan göra, 

samt fånga upp intressen.  
- Lyhördhet/Följsamhet är att anpassa instruktioner efter barnets 

förmåga och det man vill uppnå. 
 
Personalen samt Erika Möller och Johanna Fors lämnar mötet. 
  



Genomgång av föregående protokoll, Linn:  
Ljuddämpande tavla som anslagstavla till Trollet. Torbjörn undersöker 
detta. 
Nya kablar till infravärme behövs, elektriker sökes. Torbjörn efterfrågar 
detta på vårröjet. 
Insynsskydd till blöjbyte är ordnat med gardin tvättas 1 gång i månaden. 
Johanna försöker bjuda in FOLKSAM för informationsmöte angående 
pension. Pågående. 
 
Ordförande, Linn:  

- Se över månadsstäden, uppdatera behov. Torbjörn gör detta. 
- Uppdatering av styrelsemaillistan bör göras Erika/Anette ordnar. 
- Öppet hus planeras till oktober i ett led att öka marknadsföringen och 

synliggöra förskolan. Att ha referensförälder närvarande på Öppet 
hus diskuteras.  

- Skyddsrond i maj planeras av Linn och Madelene. 
- Nybyggnationsrepresentanter, 2 st föräldrar eftersöks för att bevaka 

Minigiraffens intressen samt medverkar vid kommunens 
samrådsmöte. Linn mailar ut förfrågan till föräldrar. 

- Minigiraffen håller stängt v.28-31. 
 
Ekonomi, Bengt: 

- Nya regler gäller för ekonomiska föreningar, Bengt ser över att vi 
efterföljer dem. 

 
Inköp, Torbjörn:   

- Datum för vårröjet är 13:e maj. Lång lista på vad som behöver göras. 
Högtryckstvätt görs dagen innan. Korv och blommor ordnas. 

- Övrigt, se ovan. 
 
Webbansvarig, Erika:  

- Nya webbansvarig introduceras av Anette till IT sysslorna och 
hemsidan. 

 
Personal, Johanna: Ej närvarande. 



- Undersöker möjligheterna att få representant från FOLKSAM till 
Minigiraffen för att tala om hur pension och försäkringarna som 
personal en täcks av fungerar. 

 
Vice ordförande, Jessica: Ej närvarande. 
 
Anna G:  
- Stadsbidrag inskickat angående småbarnsgrupper.  
 
Administratör/Miljö, Jennifer:  

- Stadgeändringarna som bestämdes på årsmötet behöver föras in hos 
bolagsverket.  

- Utvecklar nya vikarieavtal. 
- Personal efterfrågar pensionsinrapporterings kontroll. Utfört och ser 

bra ut. 
 
 
Övrigt: 
Nästa styrelsemöte: Måndag den 5/6 kl 18.00.  
 
Mötet avslutas. 


