
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 18.04 2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Nina Ek, Annika Hautala, A-C Ek, Carola Nyman, Carita 
Liljeqvist, Annika Sundström, Susanne Sandin, John-Erik Semskar, Anna Lundvik.

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

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång av förra mötets protokoll. Förra mötets protokoll godkändes.
4. Ekonomiska situationen. ok.
5. Medlemsavgift 2012-2013. Finns det ännu familjer som inte betalat avgiften? 

Bankgiron skickas nu hem till de som inte betalt. Tidigare år har det gjorts så att på inbjudan 
till höstens föräldramöte har det informerats om FF´s medlemsavgift så att man kunnat ta 
med pengar till mötet och betala då.

6. Stafettkarnevalen 2013. Konstateras att tillräckligt med föräldrar kommer med. 
Föräldrarna betalar 100€/pers. Föräldraföreningen beslutar sponsorera stafettkarnevalen med 
1500€. Elever har gjort en maskot (en myra) och en bild av den borde läggas upp på FF´s 
hemsida och Facebook sida.

7. Vårens föräldramöte. Önskemål finns om att nästa års förskolebarn som inte är i dagis 
borde få komma och bekanta sig med förskolan. Detta borde tas upp på föräldramötet. 
Förslag till föreläsare är tex. skolpsykologen som kunde komma och berätta om olika 
elevvårdsfunktioner. Ett annat förslag är Anna-Lena Karlsson-Finne från Hem och Skola 
med ”Gränser ger trygghet i vardagen”. Annika S kontaktar henne och hör om hon har 
möjlighet att komma något av de fyra datum styrelsen har som alternativ. Susanne kontaktar 
skolpsykologen om det inte passar för A-L K-F. Servering av kaffe med saltbit. Pris 3€. 
Dessutom säljs godispåsar á 1€ som blivit över från vändagsdisco. Annika S och Anki sköter 
det. Tidpunkten för föräldramötet lämnar öppet ännu beroende på när det passar för 
föreläsaren. Annika S mejlar styrelsen då hon haft kontakt med A-L Karlsson-Finne.

8. Inkommit önskemål om förbättring av elevernas klädförvaring, skåp i stället för 
dagens krokupphängning. Detta skulle även hjälpa vid löss epidemier. Konstateras att 
skåp är kostsamt. Tar också mera plats än krokar. Ordföranden skall ta offert av Viking Back 
på 100 st likadana ”skåp” som finns i förskolan samt på bara överskåp. Tevellas hemsida 
skall också tittas på. Kanske kunde Lions sponsorera? V. Back borde kunna ge svar på det. 
Även en insamling kunde göras.

9. Övriga ärenden. Vind- och regnskydd. Nkby stad har beviljat ett vind- och regnskydd till 
Pensala åt barnen som väntar på transport till skolan. Aspnäs Metall lämnade in en offert 
som godkändes. Platsen för vind- och regnskyddet är oklar ännu. Ett förslag är att 
busshållplatsen flyttas till UF planen. Ett möte skall ordnas och ordföranden kontaktar ELY 
och ordföranden för PUF. Med på mötet kommer också FF´s styrelsemedlemmar från 
Pensala. Ordföranden mejlar styrelsen om tidpunkten för mötet. Regnskydd vid förskolan 
bordläggs. Talkodag. Skjulet. Ordföranden sköter markberedningen. Kia och Annika S 
kommer och lägger upp skjulet tillsammans med frivilliga. 4.5 kl. 13 föreslås. Äppelträden 
borde beskäras. Ordföranden ringer Greger och hör om han mot en liten ersättning skulle 
kunna beskära dem. Stadgarna. Punkten ”Ordföranden väljs för ett år och kan återväljas 
högst två gånger och styrelsen väljs för ett verksamhetsår i taget” föreslås korrigeras till: 
”om möjligt”. Konstateras dock att ärendet förfallit 5.3-13 varav det bordläggs till följande 



höst. Trivselrådet. Från trivselrådet har inkommit en önskan om en spindelgunga. Önskan 
måste avvaktas ännu pga. väntande utbyggnad av skolan. Konstateras att en ”snurrepinne” 
redan finns men fastsättningen måste avvaktas ännu av samma orsak. Vårfest. Blir den 10.5 
kl. 19.00. Servering av kaffe och wienerbröd, 3€. Annika S och Anki sköter det. Lotteri á 1€ 
blir det också. Stipendier. Styrelsen beslöt höja antalet stipendier i år från 5 x 25€ till 6 x 
25€. Nils Karlsson pyssling teater. Föreslås att föräldraföreningen skulle sponsorera en 
föreställning i höst för dagisbarn-åk 2. En föreställning för max 80 barn kostar 300€. Wasa 
Teater ger föreställningen. Ärendet tas upp pånytt i höst. Försäkring på ljudanläggning. 
Den är betald men borde uppdateras enligt nuvarande anläggning. Susanne mejlar 
inköpslistan till ordföranden så sköter han ärendet. Motionskampanj? Borde FF ordna en 
kampanj klassvis? Vinnande klass kunde få ett bidrag till klasskassan. En bra idé kunde vara 
att barn och förälder ska motionera tillsammans för det ska godkännas. Föräldraföreningen 
ger återstående godispåsar från vändagsdisco (de som inte blir sålda på föräldramötet) till 
skolan för att delas ut enligt tycke.

10. Nästa möte. Beslut tas via mejl.
11. Mötet avslutas kl. 21.20

Staffan Stenvall                                           Carola Nyman
ordf.                                                             sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den        /        2013


