
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 12.02.2014

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall, Bernt Sandvik, John-Erik Semskar (istället för Majvor Grönroos), 
Annika Sundström, Sofie Berg, Johanna Sandberg, Anna Lundvik, Carita Liljeqvist, Carola Nyman, 
Matts Stoor

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet. Ordföranden öppnade 
mötet kl. 18.30 och konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll. Föregående 

mötesprotokoll godkändes.
4. Ekonomiska situationen. Kassören meddelade kontots saldo per 12.02-14.
5. Alla ♥´s Disco (rinken eller inomhus). Eftersom Discot flyttades fram en vecka pga. för 

varmt väder så blir det ett Sportlovsdisco i stället. Vid minusgrader hålls disco ute, vid 
plusgrader inne. Något hundspann blir det inte då det inte finns tillräckligt med snö. Bernt 
har ordnat en tunna för brasa utomhus ifall disco blir ute. Staffan ordnar ved. Matts, Staffan 
och ev. Annika sköter eldningen i tunnan. Annika lagar en ny infolapp att delas ut till 
eleverna. Funderas över samarbete med biblioteket vid tillställningen. Biblioteket positivt 
inställt och lovar ordna någon form av aktivitet där. FF sponsorerar vinster till lotteri 
(dricksflaskor finns). Lena Norrback ordnat musik till disco. Sofie och Carola ställer till inne 
ifall tillställningen blir inomhus. Cia hör efter fler frivilliga hjälpare via FB. Styrelsen tar 
ljusslingor att dekorara med hemifrån. John-Erik kollar om gas till utegrillen finns. 
Servering ute blir varm saft/kakao/kaffe och Hot Dog. Inomhus faller kakaon bort.

6. Trivselrådet har möte inkommande fredag, så före det inga ärenden.
7. Läget med skidorna och skridskorna till skolan. Mötet önskade att ett antal 

skridskohjälmar med visir samt ett antal halsskydd ryms med i den summa FF donerat till 
skolan att köpa utrustning för.

8. Övriga ärenden. Mötet funderade över ofog på skolgården och rinken. Vad kan göras för 
att minska det? Konstateras att skridskovässningens saldo blev 31 vässta par. FF betalade 
Muik 50€ för att de kom och vässte. Tillfället var mellan kl. 18-20 och det var en alldeles 
passlig tid. FF funderar att sponsorera en buss till Nykarleby för skoleleverna för att skida i 
deras skidspår av konstsnö ifall inte tillräckligt med snö kommer i vinter. Aktivitet i 
mars/april. Förslag: Pyssel, motion av något slag. 

9. Mötet avslutas kl. 19.50

Staffan Stenvall                                         Carola Nyman
ordf.                                                           sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den        /       2014


