
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 10.05 2012

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Kjell Eklund, Annika Hautala, Nina Ek, A-C Ek, Matts Stoor, 
Carola Nyman.

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutförhet. Föräldraföreningens 
ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång av förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll godkändes.
4. Vårfesten. Maten: JEPO lovat sponsorera potatis till sallad, Alf ordnar det. Carola skriver 

inköpslista på vad som behöver införskaffas och mejlar till serveringsansvariga som sköter 
inköpen. Servering: Carola lagar potatissalladen, Kjell och Staffan grillar korven, Nina 
portionerar och Matts tar betalt. Ann-Christine kokar kaffet. Staffan ordnar sopsäckar.
På förra mötet föreslogs lotteri men efter omröstning (alla röstade emot) konstaterades att vi 
inte har lotteri i år. Däremot föreslogs att vi har en spargris framme för frivilliga bidrag till 
plantering av bärbuskar och fruktträd på skolgården inkommande höst. Förslaget godkändes.

5. Talkodag. Talkodagen fastslogs till söndagen den 20 maj kl. 10.00. Saker som ska 
åtgärdas: Skjulet sättas upp, grinden mot daghemmet fixas och på rinken ska söndriga skivor 
bytas. Staffan diskuterar med Susanne om vad som behöver införskaffas tills dess. Susanne 
sköter om info till hemmen, Staffan och Susanne skriver lappar. 
Staffan har haft kontakt med Blomqvists Plantskola angående sponsorering av buskar/träd. 
De donerar inte längre till någon men däremot får vi bra rabatt på inköpen. Leif Blomqvist 
föreslog planteringsdagen till i höst, då kan de medverka från plantskolan. Förslaget 
godkändes och planteringsdagen blev framflyttad till hösten och konstaterades att eleverna 
får gärna vara med och plantera, om möjligt på lektionstid. Förslagsvis Natur och Miljö.

6. Övriga ärenden. Vinsten från Loppis blev 354€ och vinsten från föräldramötet blev 
52.34€.

7. Mötet avslutas. kl. 20.45

Staffan Stenvall                                                      Carola Nyman
ordf.                                                                        sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den            /         2012


