
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID JEPPO-PENSALA SKOLA R.F.  

PROTOKOLL 

 

Tid: 20.10.2015 kl.18:00 

Plats: Jeppo-Pensala skolas lärarrum 

Närvarande: Elisa Norrgård, Sara Höglund, Johanna Sandberg, Maria Nyman, Adam Jääskeläinen, 

Linda Sjö, Nancy Achrén, Susanne Sandin, Annika Hautala, Lena Norrback 

Frånvarande: Ulla Linder, Marina Cederström-Kalliosaari, Sofie Berg, Stefan Nyvall 

 

§1. Mötets öppnande och konstaterande av lagenlighet och beslutförhet 

Ordförande öppnade mötet kl.18.05 och mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 

beslutfört. 

§2. Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes.  

§3. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes. 

§4. Godkännande av kassörens rätt att använda föreningens bankkonto samt rätt att ingå avtal 

om nätbankskoder och använda nätbanken 

Styrelsen godkände att föreningens kassör Maria Nyman (XXXXXX-XXXX) får rättigheter till att 

använda föreningens bankkonto i Vasa Andelsbank: FI35 5671 4820 0015 75 samt rättighet att 

ingå avtal om nätbankskoder för föreningen och använda nätbanken. 

§5. Inventering vid Sale 

Sale i Jeppo har frågat om föräldraföreningen kan hjälpa till vid inventering i butiken den 

2.11.2015. Detta skulle ge en inkomst på 300€ åt föreningen. Frivilliga har anmält sig via facebook 

och styrelsen beslöt att tacka ja till förfrågan. 

§6. Föräldrar i skolan-projektet 

Lena gav schemat till lärarna och projektet kör igång vecka 44. 

§7. Skolgårdsprojektet 

Skolgårdsprojektets arbetsgrupp har fått in flera offerter på allaktivitetsarenor och en offert på 

motorikbana. Styrelsen beslöt att välja Kerko Eko Arena samt Kerkos motorikbana i trä, eftersom 

tilläggsutrustningen och övriga innehållet i deras offert motsvarar behoven på skolgården, samt 

att det är bra att få både arenan och motorikbanan från samma leverantör. Företaget använder 

dessutom återvunnet material och utseendet passar bra in i på skolgården.  



§8. Övriga ärenden 

Halloweendiscot planerades till den 6:e november kl.18:30-20:00. Vi säljer popcorn, godispåsar, 

trip, kaffe och mockarutor.  Försäljningsbordet och bord att sitta och dricka kaffe vid placeras i 

aulan för att minska på springet. En plåt mockarutor som slapp av från höstmötet finns i frysen, 

Annika efterlyser via facebook någon som kan baka en plåt till.  

Johanna och Sara sköter inköpen, Sara och Annika plockar smågodiset i påsar, frivilliga 

popcornspoppare har hittats via facebook.  

Pysselhjälpare behövs, Annika frågar av dem som kryssat i talkolistan. Lena printar ut målarbilder, 

färgpennor finns vid skolan. Beslöts att pyssla fladdermuspinnar, Sara, Johanna och Maria tar med 

sig 20 pinnar var, Linda lagar en mall för vingarna.  

Lena fixar musiklista och tillverkar infolappar som lärarna delar ut i skolan.  

Discolampor och ljusslingor lånas av Staffan och Carola.  

§9. Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl.19.15. Beslöts att nästa möte blir den 24.11 kl.18:00. 

 

 

Linda Sjö, ordförande   Lena Norrback, sekreterare 

 

Protokollet justerat och godkänt den     /     2015. 

 

 


