
Protokoll	  styrelsemöte	  2013-‐06-‐10	  

	  
Närvarande:	  
Anette	  Andersson	  	  
Ola	  Castell	  
Johanna	  Fors	  	  
Anna	  Gutenmark	  
Thomas	  Johansson	  
Linn	  Karlsson	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
Maria	  Zetterqvist	  
	  
Frånvarande:	  
Stefan	  Johansson	  
	  
	  

v Föregående	  protokoll	  gås	  igenom.	  
	  

v Rösträkningen	  angående	  planeringseftermiddagarna	  är	  klar.	  
Kompromissförslaget	  vann	  och	  kommer	  att	  genomföras	  under	  kommande	  läsår	  
för	  att	  därefter	  utvärderas.	  
	  

v Det	  har	  kommit	  in	  önskemål	  tidigare	  datumläggning	  av	  planeringseftermiddagar.	  
I	  möjligaste	  mån	  skall	  detta	  tillgodoses,	  att	  så	  snart	  som	  vetskap	  om	  datum	  finns	  
skall	  det	  läggas	  ut	  på	  hemsidan.	  
	  

v Styrelsen	  beslutade	  vid	  förra	  mötet	  att	  den	  tilltänkta	  trädkojan	  har	  en	  budget	  på	  
15	  000kr	  vilket	  begränsar	  den	  i	  storlek	  och	  inriktningen	  är	  att	  den	  skall	  göras	  så	  
låg	  att	  inget	  fallskydd	  behövs.	  
	  

v Linn	  informerar	  om	  att	  möte	  har	  hållits	  med	  kyrkan	  om	  utemiljön,	  som	  beräknas	  
vara	  klar	  och	  inspekteras	  av	  kommunen	  27	  juni.	  

	  
v All	  gammal	  dokumentation	  som	  finns	  sparad	  skall	  gås	  igenom	  och	  rensas	  av	  

Johanna	  och	  Sofie,	  som	  ansvarar	  för	  förstöring	  av	  gammalt	  material,	  samt	  att	  
dokumentation	  som	  behöver	  sparas	  skall	  flyttas	  till	  hyrd	  arkivering	  på	  
biblioteket.	  

	  
v Johanna	  informerar	  att	  alla	  platser	  i	  kön	  är	  uppfyllda.	  

	  
v De	  föräldrar	  som	  inte	  arbetar	  under	  planeringseftermiddagar	  kommer	  istället	  att	  

hamna	  i	  vikariegruppen.	  Vikariegruppen	  har	  vid	  en	  tillbakablick	  inte	  använts	  i	  så	  
stor	  omfattning.	  Därför	  kommer	  användningsområdena	  för	  vikariegruppen	  att	  
utökas,	  det	  finns	  många	  sorters	  sysslor	  som	  behöver	  utföras.	  Materialaren	  Ola	  
har	  många	  arbeten	  som	  behöver	  göras	  t.ex.	  Köra	  till	  tippen,	  installera	  båten,	  
hjälpa	  till	  med	  trädkojan	  etc.	  Vikariegruppens	  jobb	  har	  tidigare	  inte	  motsvarat	  
andra	  gruppers	  arbetsinsats	  vilket	  vi	  hoppas	  kunna	  åtgärda	  med	  hjälp	  av	  denna	  



justering.	  Man	  kan	  även	  hamna	  i	  vikariegruppen	  istället	  för	  annat	  ansvarsområde	  
vilket	  gör	  att	  det	  finns	  två	  vägar	  in	  i	  vikariegruppen.	  

	  
v Den	  nya	  organisationen	  av	  ansvarsgrupper	  består	  av	  tre	  stora	  grupper:	  Sommar-‐

vinter	  eller	  fixargrupp.	  	  Sommargrupp	  9	  familjer,	  Vintergrupp	  9	  familjer	  samt	  
Fixargrupp	  8	  familjer.	  En	  Gruppansvarig	  kommer	  finnas	  per	  grupp.	  Fördelningen	  
kommer	  ske	  via	  listor,	  i	  samband	  med	  att	  arbetslistorna	  sätts	  upp.	  Mer	  
information	  om	  detta	  kommer	  i	  separat	  mail	  

	  
Sammanfattningsvis,	  alla	  familjer	  har	  således	  två	  val	  utöver	  sin	  arbetsvecka.	  	  
1. Val	  av	  planeringseftermiddag	  eller	  vikariegrupp?	  4-‐5	  h	  per	  familj	  
2. Val	  av	  ansvarsgrupp	  sommar-‐,	  vinter-‐	  eller	  fixargrupp?	  Ca	  10	  h	  per	  familj	  

	  
v Maria	  informerar	  att	  fortfarande	  följer	  vi	  den	  budget	  som	  lagts	  för	  året.	  	  

	  
v Anette	  håller	  på	  att	  jobba	  med	  den	  nya	  hemsidan	  som	  ser	  mycket	  modernare	  

och	  tydligare	  ut.	  	  
	  

v Materialansvarig	  Ola	  har	  många	  småprojekt	  i	  gång,	  största	  problemet	  är	  att	  
han	  saknar	  arbetskraft	  något	  som	  vi	  hoppas	  kommer	  underlättas	  av	  det	  nya	  
upplägget.	  	  

	  
v Anna	  informerar	  om	  att	  personalen	  önskar	  förlängd	  handledning.	  Tidigare	  

har	  detta	  varit	  kostnadsfritt	  genom	  kommunen	  men	  det	  är	  ovisst	  om	  denna	  
tjänst	  kommer	  fortsätta	  erbjudas.	  	  Det	  kan	  framöver	  bli	  så	  att	  vi	  behöver	  köpa	  
i	  denna	  tjänst	  privat.	  	  

	  
v Sofie	  inhandlar	  presenter	  till	  personalen	  till	  sommarfesten,	  Rohlén	  gör	  även	  

en	  planering	  och	  initiering	  till	  byggandet	  av	  trädkoja.	  
	  
Nästa	  styrelsemöte	  19/8	  kl.	  18.00.	  	  

	  


