
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid:15.01.2014
Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall, Majvor Grönroos, Susanne Sandin, Anna Lundvik, Sofie Berg, Ann-
Catrin Neuman, Johanna Sandberg, Bernt Sandvik, Susanne Krokvik, Carola Nyman

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet. Mötet öppnades av 
ordföranden kl. 18.30 och konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

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

mötesprotokoll godkändes.
4. Ekonomiska situationen. Konstateras att julfestserveringen gav 453,50€, 

lotteriförsäljningen vid samma tillfälle gav 433,50€ och vinsten från evenemanget 5.12 var 
141,30€. För övrigt noterades att alla inkomna räkningar är betalda samt att två familjer 
ännu har medlemsavgiften obetald.

5. Alla ♥´s Disco (rinken eller inomhus). Mötet beslöt ordna isdisco. Fredagen den 14.2 kl. 
18-20 fastslogs. Vid temperatur kallare än -15 grader ordnas disco´t inomhus. 
Isdiscotillställningen blir för hela familjen. Staffan sköter ljud, ljus och musik. 
Musikanläggningen fungerar bra utomhus. Bernt ordnar en tunna för brasa och Staffan 
ordnar sittunderlag i styrox. Servering av hot dog (2,50€) och varm saft/kakao/kaffe (1€). 
Grill finns. Ann-Catrin sköter nödvändiga inköp. 120st hot dog inköps. Staffan ordnar 
muggar med lock till dryckerna. Carola och Johanna sköter serveringen tillsammans med 
åtminstone en till, ev. Susanne K. Bernt sköter grillen tillsammans med en pappa till. 
Susanne S och Majvor gör islyktor tillsammans med eleverna. Ev. sätts facklor ut runt 
rinken. Som tilläggsaktivitet funderas hundspann. FF skulle vara beredd att betala för 
spannet,eventuellt kunde man ta en liten avgift per åktur. Bernt kontaktade genast Mikael 
Jutila som har och brukar tävla med hundspann. Tyvärr sammanfaller vår tillställning med 
FM i hundspannsåkning som ordnas i östra Finland. På grund av otillräcklig snömängd där 
för tillfället är det lite oklart om tävlingen kan ordnas men ordnas den tävlar Jutila då. 
Susanne K kontaktade Tanja Eriksson som också har hundar om hon har möjlighet att 
komma. Hon ville fundera på saken då hon inte varit på så stor tillställning med sitt 
hundspann tidigare. 350€ + moms kostar Jutila. Erikssons pris oklart. Aktiviteten lämnas 
öppen tills vidare. Mötet funderade på snöskoteråkning som alternativ men det konstaterades 
att skoterled inte finns i anslutning till skolgården. Ponnyridning och ledda lekar på isen 
avslogs också. Annika sköter infon på FB samt gör lappar att delas ut till skoleleverna. På 
lappen skall framgå att vid kallare än -15 grader hålls disco inomhus. Lapparna skickas hem 
den 31.1. 

6. Trivselrådet. Inga ärenden.
7. Övriga ärenden. Skid- och skrinnutrustning till skolan. Offert inkommit från Intersport, 

Sportia Mattson, Halpa-Halli, Prisma och SportJohan. Mötet godkände offerten från 
SportJohan. FF beslöt donera 1300€ till skolan att köpa vinterutrustning för. Lista på vad 
som behövs finns. Hockeymål. Besluts att Staffan ser över målen om något behöver 
åtgärdas men inga nya hockeymål köps nu pga. skolans nybygge. FF funderar att hjälpa till 
med anskaffning av  uteredskap till nya skolgården (linbana, spindelgunga..). Susanne 
kontaktat Scanness om tryck av stor logo på skoldräkternas t-paitor. Lappo 10.3. FF 
sponsorerar enligt tidigare år vid skolans slalomdag. Utedag vid Lillbötet i Pensala. Mötet 
beslöt att skolan får ordna den. Nästa möte fastslås till tisdag 11.2 kl. 18.30.

8. Mötet avslutas kl. 20.40.

Staffan Stenvall                                                              Carola Nyman
ordf.                                                                                sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den              /            2014


