
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 05.06 2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Lena Norrback, Nina Ek, Annika Hautala, Ann-Christine Ek, 
Annika Sundström, Carita Liljeqvist, Susanne Sandin, Carola Nyman.

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

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes.
4. Ekonomi och kassörsupplägget. Konstateras att det blivit betald en simhallsavgift i 

förskott till stadens konto fast skolan for till Gunnarskangan och simma men det kvitterades 
med en simhallsavgift från föregående läsår som lämnat obetald.

5. Medlemsavgift 2012-2013 finns det ännu familjer som inte har betalat avgiften? 
Konstateras att nästan alla betalt. Funderas att föräldrar borde ges möjlighet att betala 
medlemsavgiften på höstens föräldramöte. Info om detta skulle stå i möteskallelsen och 
summan skulle vara enligt föregående års avgift (15€/familj).

6. Höstmöte/informationsmöte. Ett sammanslaget höst- och informationsmöte fastslås till den 
29.8 kl. 19.00. Servering av kaffe och saltbit, 4€. 

7. Starta planeringen av nästa års verksamhet samt budget inför nästa år. Ordföranden 
sammanställer ett förslag till budget och styrelsen sammanställde tillsammans ett förslag till 
verksamhetsplan. Dessa presenteras på höstens möte 29.8. En fundering var om FF kunde ha 
någon form av gympakurs i skolan. Konstateras att NGF ev. ska ha någon form av kurs här.

8. Föreläsning till hösten med Anna-Lena K-F i ämnet ”Gränser ger trygghet i 
vardagen”. Föresläsningen fastslås till 23.9 kl. 19.00. Dagis, dagklubben och mamma/barn 
bjuds också in till föreläsningen. Serveringen föreslås bli pizzabit och sallad, kaffe och 
dricka. Kanske kunde vi ordna barnvakt? Om det från någon barnskötarlinje kunde komma 
någon på praktik. Barnvakten kunde i såfall vara i förskolan. Planeringen fortsätter på nya 
styrelsens första möte i höst.

9. Styrelsemedlemmar i tur att avgå eller som önskar avgå, samt deras ersättare. 
Avgående:                            Ersättare:
Lena Norrback                     Johanna Sandberg
Nina Ek                                Ann-Katrin Neuman
Annika Hautala                    Susanne Krokvik
Ann-Christine Ek                 Sofie Berg
Ordföranden kontaktar någon pappa från blivande förskolan för fler pappor i styrelsen.
Annika S övertar skötseln av FF´s hemsida efter Lena samt börjar uppdatera FF´s 
Fackbooksida när nya mötesprotokoll finns tillgängliga på hemsidan.

10. Tips till nästa styrelse. En ansvarslista borde göras på kontituerande mötet.
11. Övriga ärenden. En vattenpost önskas till utsidan i samband med skolans utbyggnad. 

Photomoments har skickat en förfrågan angående nästa års skolfotografering. Vi accepterar 
den men datum fastställs senare. Susanne sköter kontakten till PM. Undersöks om det finns 
någon möjlighet att ta med dagisföräldrar till FF´s styrelse. Konstateras att ljudet från 
högtalaren är svagt i aulan. Enligt tidigare systemet fanns en i aulan. Kanske kunde man 
sätta en vidvinkel högtalare nu? Ordföranden sköter det. Kia har köpte varsin blomma till 
eftistanterna från FF´s konto.



12. Nästa möte sammankallas av ordföranden.
13. Mötet avslutas kl. 21.00.

Staffan Stenvall                                         Carola Nyman
ordf.                                                           sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den            /            2013

 


