
Protokoll Styrelsemöte MiniGiraffen 2020-08-19 

Närvarande: Martin Södermark, Bengt Hellman, Anna Gutenmark, Bitte 
Nygren, Lisa Edespong, Elin Elwin och Sara Johansson Andersson. 
 
Aktuella ärenden:  

● Anna och Martin har haft möte med kommunen. Vi behöver påbörja 
diskussion med kyrkan avseende både de nya lokalerna (ev. Färdigt 
inom 5-6 år) samt ersättningslokaler under byggnation (behövs inom 
2-3 år). Det är planerat för 80-100 platser. Vi har varit tydliga med att 
vi inte kan hantera den storleken. Ett förslag att se över är om det går 
att dela platser med ex. Vita svanen eller annan verksamhet. Ett möte 
behöver planeras med ansvarig samt ev arkitekt avseende både 
planering och ersättningslokal. Bra att ha information till årsmötet. 
Anna G försöker ta kontakt för att boka ett möte. Planen är att Anna, 
Lisa och Martin deltar.  

● Enligt den information som tagits fram av FSO (utifrån s. 13 i prop. 
2007/08:28 om utvidgad registerkontroll) finns inget lagstöd för att 
kräva utdrag av föräldrar utan detta behöver vara frivilligt, detta 
rekommenderas inte då frivilligheten kan ifrågasättas vid olika 
behandling om det inte lämnas, samt anses även viktigt att barn inte 
lämnas själva med föräldrar utan uppsikt av utbildad personal för att 
bland annat säkerställa barnsäkerhet, barnens integritet och lämpligt 
beteende gentemot barnen. En majoritet av styrelsen anser att vi kan 
fortsätta lämna barnen själva med förälder på eftermiddagarna samt 
att personalen hanterar eventuella osäkerheter adekvat genom att 
stanna kvar vid behov. 

● En relaterad fråga är om vi likväl bör följa beslut från årsmöte 2016 
och fråga medlemmar om utdrag ur belastningsregistret samt fördela 
andra arbetsuppgifter om detta saknas. En majoritet av styrelsen 
anser att vi kan fortsätta be om utdrag ur belastningsregistret då 
information om att detta begärs ges redan vid ansökan till 
kooperativet samt att andra uppgifter än arbete med barn, ex. mer 



arbete i arbetsgrupper, kan erbjudas om utdraget inte lämnas in. 
Utdragen eller kopior ska inte sparas utan enbart uppvisas och att 
Anna G markerar att det har uppvisats.  

● Lönerevisionsförslag till förskollärare lämnas senast den 30 september, 
denna lön ska sedan utbetalas från den 1 september. Förslaget är 2,9% 
höjning samt ytterligare 0,6%, dvs. 3,5% totalt.  

● Lönerevisionen med Kommunal som gäller för barnskötare brukar ske 
per den 1 november men i år beräknas vara klart under 
november-december. Personalen får därav ökningen retroaktivt.  

● Personalsamtal. Vi har samtal med förskollärare innan 30 september. 
Martin meddelar Elin tider han kan. Avvaktar något med planering av 
tider med barnskötarna tills vi fått mer besked om lönerevision.  

● Höströj. Utifrån nuvarande situation föreslås samma upplägg som 
vårröj med uppdelat på två tillfällen 7-8 november, och utan barn.  

● Vi skickar ut info om flyttad kvalitetseftermiddag 30/9 till 22/10, samt 
studiedag 23/10. Elin kollar av med Anna G om hon kan skicka ut info 
till föräldrar tillsammans övrig info.  

● En gemensam introduktion av nya medlemmar är ej aktuellt så det 
endast är en ny familj.  

● Personalen sätter datum för föräldramöte på måndag kommande 
vecka.  

● Personalen önskar en lista på vilka som ingår i respektive 
arbetsgrupp samt att det finns en ansvarig att ta kontakt med i varje 
grupp.  

● Personalen undrar om de kan få höjt friskvårdsbidrag med bakgrund i 
att anställda i kommunen fått detta. Styrelsen anser att vi ska matcha 
kommunen förmåner, vilket betyder att vi betalar ut en bonus på 500 
kronor extra att använda under 2020. Detta meddelas till AC-kontoret 
av administratör.  

● Vi skickar samma info igen om pandemiläget till föräldrarna i enlighet 
med tidigare information.  

● Bitte informerar föräldrarna om att ställa vagnarna bredvid istället för 
under taket tillsammans med info om höströj 7-8 november.  

● Vi kan få bidrag 20 Tkr för kompetensutveckling. Ställs vissa krav på 
vad detta kan gå till. Elin påminner Anna om detta.  

 



Pågående ärenden: 
● Bitte informerar om att vilobänkar börjar byggas nu.  
● Maillistor har rensats och medlemsregistret behöver ses över. Lisa 

ordnar detta och informerar Bitte när det är klart. Sara ser över om 
mail finns annars kolla med Anna G.  

 
 
Nästa styrelsemöte: 16 september 2020 
 


