
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 24.4.2012

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., John-Erik Semskar, Alf Dahlström, Kjell Eklund, 
Elisa Norrgård, Annika Hautala, A-C Ek, Nina Ek, Anna Lundvik, Susanne Sandin, Carola Nyman, 
Matts Stoor, Lena Norrback.

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. Ljudanläggning till skolan. Konstaterades att betalningen ska ske genom staden och att 

staden redan betalt räkningen. Föräldraföreningens kassör tar kontakt med ekonomikontoret 
och överför summan för anläggningen till stadens konto. Konstateras också att anläggningen 
inte blivit använd sedan Friskis & Svettis dagen, och att instruktioner finns.  
Ordföranden lovar slutföra kabeldragningen som ännu är lite på hälft. 

5. Friskis & Svettis dagen. Ekonomiska läget konstateras vara så att inkomsten blev 369€ och 
utgifterna 119,65€. Zumbainstruktörens ersättning blev 10€. Vallnings- och 
avslappningsinstruktörerna tackade nej till ersättning. Mötet funderade att det kunde ha varit 
fler människor på tillställningen men att de som var verkade trivas. Ordnas det fler gånger 
borde det vara i januari och lappar sättas i postlådorna om tillställningen.

6. Quinns ordnar loppis 5-6.5-12 vid UF. FF har också i år bokat ett bord och varje familj 
bakar två kakor alt. betalar 10€. Kakorna får föras till skolköket 1h innan loppiset börjar. 
Pensalabor har även möjlighet att föra kakorna till sekreterarens då hon också tar emot 
kakorna i skolköket. De som istället betalar kan göra det redan på fredag.
Lena tar hand om ev. överblivna kakor samt vinsten och ger den till kassören.

7. Skrivelse inkommit angående skolvägen. Vägen i Jeppo centrum klassas inte längre som 
farlig skolväg. Detta till kännedom.

8. Talkodag på skolgården. Konstateras att skjulet och rinken borde åtgärdas ännu i vår.
På rinken borde portarna, gallren och skivorna fixas.
 Funderas att bollplanket kunde få någon form av utsmyckning, kanske samarbete mellan 
elever och en vuxen men mötet funderade vidare att det får vänta till hösten.

9. Övriga ärenden. 
-Fruktträd/bärbuskar på skolgården. Diskuteras ifall FF kunde plantera 
fruktträd/bärbuskar på skolgården. Förslag: Silfvastkrikon, äppelträd, krusbär, hallon, 
aronia, saskatoon mfl. Platsen kanske ner mot ån. Ordföranden hör med Blomqvists 
Plantskola i Lepplax om priser.
-Stipendier. Mötet beslutade höja stipendiesumman i år från 20€ till 25€. Stipendierna blir 
alltså 5x25€. Kassören sköter kontakten till banken angående det. 
-Vårfest. Vårfesten planeras till den 26 maj kl. 9.00. Blir traditionellt program eftersom det 
var elevernas önskemål men efter programmet planeras picnic utomhus om vädret tillåter. 
FF grillar och serverar korv, potatissallad, kaffe och trip till föräldrar och syskon. Eleverna 
får mat från skolköket. Föreslås lotteri, och att varje familj bidrar med en fem euros vinst till 
lotteriet. Lena frågar dessutom i butiker efter fler vinster.
-Föräldramöte. Preliminärt bokat till den 8.5 kl. 19.00. Föreläsning angående 
digitaliseringen i skolan. FF bekostar föreläsaren.



-Skolfotografering. Föreslås att gruppfoto kommer till skolan och att enskilda foton beställs 
med kod via nätet. Detta ska framgå i offerterna.
-Hemsidan. Lena har lagat en hemsida åt FF (www.jeppo-pensala.hemochskola.fi). Föreslås 
att styrelsenamnen och kontaktuppgifter till ordföranden samt mötesprotokoll ska finnas 
med.

10. Mötet avslutas kl. 20.45.

Staffan Stenvall                                                           Carola Nyman
ordf.                                                                             sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den        /        2012

 

http://www.jeppo-pensala.hemochskola.fi/

