
	   	   Protokoll	  styrelsemöte	  2013-‐08-‐109	  

	  
Närvarande:	  
Ola	  Castell	  
Anneli	  Castell	  (del	  av	  mötet)	  
Johanna	  Fors	  	  
Anna	  Gutenmark	  
Stefan	  Johansson	  
Linn	  Karlsson	  
Sofie	  Tocklin	  Rohlén	  
Maria	  Zetterqvist	  
Frånvarande:	  
Anette	  Andersson	  	  
	  

• Anneli	  Castell	  berättar	  om	  den	  inventering	  av	  förskolan	  som	  hon	  gjort	  
tillsammans	  med	  Nilla	  Lindroos.	  Inventeringen	  som	  gjorts	  kallas	  ”Operation	  
Giftfri	  förskola”	  och	  är	  ett	  projekt	  som	  drivs	  av	  Naturskyddsföreningen.	  Projektet	  
avser	  öka	  medvetenhet	  om	  olika	  gifter	  och	  kemikalier	  som	  barn	  eventuellt	  
utsätts	  för	  på	  förskolan	  och	  ger	  tips	  om	  hur	  man	  kan	  sanera	  från	  olämpliga	  
material	  och	  vilka	  produkter	  man	  istället	  bör	  köpa.	  Mycket	  på	  Minigiraffen	  var	  
bra;	  maten,	  ingredienser,	  städningen,	  många	  leksaker	  var	  okej.	  Men	  en	  liten	  lista	  
över	  önskade	  åtgärder	  framkom;	  omhändertagning	  av	  lågenergilampor	  och	  
lysrör,	  madrasserna	  till	  nallebarnen	  är	  gamla	  och	  har	  plastöverdrag	  och	  således	  
önskvärda	  att	  byta	  ut	  helt.	  Plastleksaker,	  bör	  vara	  tillverkade	  efter	  2007	  och	  EU-‐
godkända	  (CE-‐märkta).	  Plasttallrikarna	  som	  nallebarnen	  äter	  på	  är	  gamla	  och	  bör	  
bytas	  ut.	  Anneli	  ska	  undersöka	  och	  komma	  med	  förslag	  på	  nya	  tallrikar	  och	  
madrasser.	  Bildäcksgungan	  är	  nu	  borttagen	  av	  bland	  annat	  denna	  anledning	  med	  
gift/kemikalier.	  Radonmätningar	  efterfrågas	  och	  skall	  kontrolleras	  gentemot	  
hyresvärden.	  Vi	  talar	  om	  att	  öka	  andelen	  ekologisk	  mat.	  På	  sikt	  skulle	  vi	  kunna	  
sträva	  efter	  att	  bli	  en	  kravmärkt	  förskola,	  för	  att	  bli	  det	  krävs	  att	  25	  %	  av	  maten	  
är	  ekologisk.	  Vi	  undersöker	  vad	  kostnadsökningen	  för	  en	  sådan	  förändring	  skulle	  
bli.	  	  

	  
• Föregående	  protokoll	  läses	  upp.	  

	  
• En	  uppdaterad	  instruktion	  för	  arbete	  har	  satts	  upp.	  

	  
• Utemiljön,	  mycket	  har	  gjorts	  men	  det	  är	  inte	  riktigt	  helt	  klart.	  Nya	  

klätterställningen	  är	  på	  plats	  och	  lekstugan	  likaså.	  Det	  finns	  stubbar	  i	  
motorikbanan.	  Dock	  var	  det	  vid	  inspektion	  inte	  exakt	  rätt	  mått	  på	  skyddet	  runt	  
rutschkanan,	  däckgungan	  har	  behövt	  tas	  bort,	  sanden	  var	  inte	  heller	  helt	  korrekt.	  

	  
• Styrelsen	  beslutar	  att	  avvakta	  något	  med	  den	  eventuellt	  planerade	  trädkojan	  för	  

att	  slutföra	  redan	  befintliga	  projekt.	  Det	  har	  även	  framkommit	  nya	  ingångsvärden	  
från	  kommunens	  inspektör	  om	  kojans	  förskaffande.	  

	  
• Arkivet	  är	  under	  sommaren	  rensat,	  Sofie	  tar	  på	  sig	  att	  köra	  iväg	  det	  som	  skall	  

sparas	  till	  vår	  hyrda	  arkivhylla	  på	  Biblioteket.	  



	  
• Nya	  gruppindelningen	  i	  sommar-‐	  vinter-‐	  och	  fixargrupp	  träder	  i	  kraft	  1	  oktober.	  	  

	  
• Styrelsen	  pratar	  om	  vilka	  investeringar	  som	  kan	  behövas	  göras	  belysning,	  

projektor	  om	  ekonomin	  tillåter.	  Ola	  kollar	  på	  nya	  offerter	  för	  belysning.	  
	  

• Skyddsombudet	  Madeleine	  önskar	  förbättrad	  information	  från	  styrelsen	  om	  
ärenden	  som	  rör	  henens	  roll.	  För	  att	  säkerställa	  detta	  så	  bestäms	  att	  styrelsen	  
efter	  varje	  möte	  kort	  samlar	  upp	  vad	  som	  kan	  beröra	  skyddsombudet	  i	  
synnerhet.	  Ordföranden	  informerar	  sedan	  skyddsombudet	  om	  aktuella	  ärenden.	  

	  
• Ekonomin	  följer	  helt	  det	  som	  vi	  budgeterat	  för	  under	  första	  halvåret.	  En	  

diskussion	  förs	  om	  hur	  ett	  ev.	  nytt	  överskott	  skall	  hanteras	  och	  hur	  det	  kan	  
komma	  verksamheten	  och	  framförallt	  personalen	  till	  del	  t.ex.	  utbildningar,	  
teambuilding	  m.m.	  

	  
• Ett	  förslag	  framförs	  att	  man	  under	  de	  nya	  planeringseftermiddagarna	  även	  ska	  

kunna	  vara	  inomhus	  under	  en	  del	  av	  eftermiddagen.	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  
att	  det	  blir	  länge	  att	  vara	  ute	  i	  5	  h	  och	  att	  det	  är	  lättare	  att	  hitta	  på	  aktiviteter	  
inomhus.	  Frågan	  skall	  tas	  upp	  med	  trollet	  personalen.	  	  

	  
• En	  diskussion	  förs	  om	  hur	  vi	  i	  styrelsen	  tar	  beslut.	  	  Idag	  dryftas	  en	  hel	  del	  frågor	  

mellan	  möten,	  via	  mail,	  men	  att	  vi	  styrelsen	  är	  ense	  om	  att	  beslut	  bör	  tas	  när	  vi	  
ses	  på	  mötena.	  Dock	  kan	  ibland	  vissa	  brådskande	  ärenden	  behöva	  beslutas	  via	  
mail	  mellan	  möten	  men	  det	  bör	  finnas	  en	  tydlighet	  kring	  detta.	  

	  
• Det	  har	  blivit	  dags	  för	  ny	  psykosocialarbetsmiljöenkät	  att	  genomföras.	  

	  
• Anna	  tar	  upp	  att	  vi	  bör	  undersöka	  när	  det	  är	  dags	  att	  söka	  bidrag	  för	  ljud	  och	  ljus	  

förbättringar	  från	  ”Barnkrubbefonden”.	  
	  

• Ola	  informerar	  om	  första	  hjälpen	  utbildningarna	  3/	  9	  eller	  11/9	  kl.	  18.00	  -‐	  21.15.	  
Policyn	  är	  att	  de	  som	  inte	  gått	  alls	  bör	  i	  första	  hand	  använda	  platserna.	  Var	  det	  
några	  år	  sedan	  man	  gick	  utbildning	  kan	  en	  repetitionsomgång	  vara	  att	  
rekommendera.	  Kursen	  är	  att	  ses	  som	  obligatorisk	  för	  alla	  som	  jobbar	  med	  
barnen.	  

	  
• Anette	  jobbar	  vidare	  med	  den	  nya	  hemsidan.	  

	  
• Nallen	  önskar	  en	  till	  babygunga	  ute	  på	  gungställningen	  då	  det	  är	  många	  små	  som	  

vill	  gunga.	  
	  

• Datum	  för	  föräldramöte	  2013-‐10-‐14.	  Kl.	  18.30.	  
	  

• Nytt	  styrelsemöte	  16/9	  kl.	  18.00	  personalen	  medverkar	  då.	  
	  


