
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf. 
 
PROTOKOLL 
 
Tid: 23.08 2012 
 
Plats: Jeppo-Pensala skola 
 
Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Kjell Eklund, Annika Hautala, A-C Ek, Lena Norrback, Anna 
Lundvik, Susanne Sandin, Carola Nyman, John-Erik Semskar. 
 

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. Inkomsterna 

från vårfesten gås igenom vid nästa möte men noteras att spargrisen inbringade mindre än 
väntat. 

4. Ekonomiska läget. Konstateras vara bra då medel finns kvar på kontot efter att 
ljudanläggningen är betald. 

5. Offerter på skolfotografering inkommit.  
-beslut om vem som anlitas tas under mötet. Susanne begärt offerter från tre ställen: 
Photo Moments, Kuvaverkko och Airaksinen. Svar kom från Photo Moments och 
Kuvaverkko. Konstateras att PM är litet dyrare än Kuvaverkko men efter omröstning där 
alla röstade för PM  beslutades att vi stöder ett lokalt företag. Susanne kontaktar Anders 
Wingren på PM. 

6. ”Planteringsdagen” vid skolan. 
-skall vi be att Blomqvist kommer och berättar och förevisar? 
-Försäljning på samma gång? 
-Servering och andra arrangemang 
Till skolan har kommit reklam och ”Hem & Skola-dag” och Susanne har anmält JE-PE att 
vara med. Mötet funderade att vi sammanslår planteringsdagen med H&S-dagen. Skolan 
bjuder på kaffe, skoleleverna bakar något att bjuda på och föräldraföreningen sköter 
serveringen (Annika och Lena). Staffan kontaktar Blomqvists Plantskola och hör när det 
passar dem att komma och förevisa och berätta. Helst v. 38 eller 39. Samtidigt ordnas 
försäljning av plantor och man kan få planteringsråd. Dessutom förevisning av förskolans 
nya utrymmen. Lena lagar affischer om evenemanget.  Vidare beslut tas via meil. 

7. Höstmötet. Blir 3 oktober kl. 19.00. FF sköter serveringen. Anki ordnar ned serveringsfolk. 
8. Övriga ärenden. Inkommit reklam om försäljning av fun raise produkter. Mötet bläddrade 

i katalogen men konstaterade att för att motivera försäljning borde ändamålet vara klart, 
”öronmärkt”. Inget beslut togs dock utan diskussionen framflyttades. 
Funderas att Lena kollar om FF kan få en träffpunkt på nätet, tex via vår hemsida men vi 
väntar och ser hur det blir med skolans kalender för att samköra med den. 

9. Mötet avslutas kl. 20.30 
 
 
 
Staffan Stenvall                                                 Carola Nyman 
ordf.                                                                   sekr. 
 
 
Protokollet godkänt och justerat Jeppo den          /        2012 
 
 


