
Styrelsemöte	  120402	  

Närvarande:	  Madeleine,	  Linn,	  Sofie,	  Johanna,	  Anna,	  Anette,	  Staffan,	  Stefan,	  Thomas	  

Praktikant:	  

Förskolan	  har	  möjlighet	  att	  få	  ha	  en	  praktikant	  	  i	  tre	  månader.	  	  Jennifer	  har	  varit	  vikarie	  på	  förskolan	  
tidigare.	  Praktikplatsen	  bekostas	  av	  arbetsförmedlingen.	  Jennifer	  börjar	  arbeta	  	  efter	  påsk.	  Hennes	  
arbetstider	  kommer	  vara	  mellan	  	  9.00-‐15.30.	  

Friskvårdsbidrag	  till	  personalen:	  

I	  nuläget	  ligger	  friskvårdsbidraget	  	  till	  personalen	  på	  1000	  kr.	  Förslag	  på	  höjning	  till	  2500	  kr	  (det	  är	  
kommunens	  nivå).	  Styrelsen	  tar	  ett	  beslut	  nästa	  styrelsemöte.	  	  

Utemiljön:	  

Beslutat	  har	  tagits	  att	  utöka/förbättra	  belysningen	  på	  både	  trollet-‐	  och	  nallesidan.	  Personalen	  känner	  
att	  detta	  kanske	  inte	  är	  högsta	  prioritet.	  Diskussion	  om	  att	  bara	  sätta	  upp	  tre	  nya	  ljuskällor.	  	  Två	  på	  
trolletsidan	  och	  en	  på	  nallen	  skulle	  räcka.	  

Madeleine	  förslår	  att	  vi	  avstår	  från	  att	  bygga	  ett	  staket	  runt	  rutschkanan	  på	  nallesidan	  och	  istället	  
flyttar	  över	  rutschkanan	  till	  trolletsidan.	  Där	  då	  rutschkanan	  stått	  skulle	  man	  istället	  kunna	  köpa	  in	  en	  
ny	  aktivitet	  till	  nallebarnen.	  Linn	  undersöker	  pris	  för	  flytt	  av	  rutschkanan	  och	  ny	  aktivitet/	  leksak	  till	  
nallesidan.	  

Thomas	  har	  kontakt	  med	  en	  byggfirma	  som	  skulle	  kunna	  bygga	  trädkojan.	  De	  kan	  inte	  börja	  bygga	  
förrän	  i	  sommar.	  Undersöker	  om	  vi	  kan	  hitta	  en	  byggfirma	  som	  kan	  bygga	  redan	  i	  vår.	  

Ryttargårdskyrkan:	  

Ordförande	  (Linn/Jens)	  kollar	  med	  kyrkan	  om	  ny	  sand	  till	  sandlådan	  och	  rutschkanan	  och	  nya	  gung-‐
/vippdjur.	  Även	  påminna	  kyrkan	  om	  ytrenoveringen	  i	  sommar.Boka	  in	  datum	  för	  renoveringen.	  	  

Bibbi	  pension:	  

1	  maj	  går	  Bibbi	  i	  pension.	  Anna	  undersöker	  catering	  fram	  till	  sommaren	  och	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  
coop	  om	  utkörning	  av	  basvaror.	  

Medlemsavgiften:	  

På	  årsmötet	  den	  28	  mars	  lyftes	  från	  om	  medlemsavgiften.	  Styrelsen	  fick	  lov	  av	  stämman	  att	  ta	  fram	  
formerna.	  Intag	  av	  medlemsavgift	  kommer	  fortsättningsvis	  att	  ske	  i	  augusti.	  Stefan	  skriver	  ihop	  ett	  
informationsblad	  och	  skickar	  ut.	  

Västar:	  

På	  årsmötet	  kom	  önskemål	  om	  att	  barnen	  har	  olika	  färg	  på	  sina	  västar	  (avdelningsvis).	  Thomas	  köper	  
in	  20	  st	  för	  	  800	  kr.	  

	  



Planeringseftermiddagar:	  

Arbetstiderna	  på	  planem	  kollas	  över	  av	  Anna	  med	  personal.	  De	  kommer	  med	  ett	  förslag	  till	  nästa	  
möte.	  	  

Ny	  styrelse:	  

Byte	  av	  styrelse	  sker	  1	  maj.	  De	  nya	  medlemmarna	  kommer	  gå	  dubbelt	  under	  våren.	  Jens	  	  och	  Robert	  
slutar.	  Följande	  kommer	  sitta	  i	  styrelsen	  2012/2013;	  

Ordförande-‐	  Linn	  Karlsson	  (2	  år)	  740717-‐8545	  

Vice	  ordförande-‐	  Johanna	  Fors	  (1år)	  

Sekreterare-‐	  Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  (1	  år)	  	  

Kassör-‐	  Staffan	  Wallberg	  (1	  år)	  700728-‐4834	  

Material-‐Thomas	  Johansson	  (1	  år)	  

Personal-‐Stefan	  Johansson	  (2	  år)	  

Web-‐Anette	  Johansson	  (1	  år)	  

Anette	  uppdaterar	  hemsidan	  om	  	  ansvarsområden	  för	  styrelsemedlemmarna.	  

Personal:	  

Bibbi	  går	  i	  pension.	  Stefan	  kollar	  med	  Robert	  om	  summa	  till	  present.	  Resecheckar	  som	  
presentförslag.	  

Vid	  årsmötet	  diskuterades	  om	  vikarie	  till	  städ.Peter	  Thunström	  skulle	  kolla	  upp	  ev	  vikarie.	  Om	  vi	  inte	  
finner	  någon	  vikarie	  får	  arbetande	  förälder	  städa	  av	  det	  värsta.	  Vi	  hjälps	  självklart	  åt	  om	  det	  blir	  en	  
längre	  sjukfrånvaro.	  

Foto	  på	  personalen:	  

Förslag	  uppkom	  att	  det	  vore	  trevligt	  om	  det	  fanns	  en	  gruppbild	  på	  personalen	  på	  hemsidan.	  	  

	  

Nästa	  styrelsemöte	  mån	  7/5	  kl	  18.30	  


