
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola r.f. 

PROTOKOLL 

Tid: 23.9.2014 

Plats: Jeppo-Pensala skolas lärarrum 

 

Närvarande: Johanna Sandberg, Bernt Sandvik, Maria Nyman, Elisa Norrgård, Matts Stoor, Sara Höglund, 

Susanne Sandin, Majvor Grönroos, Staffan Stenvall, Annika Sundström, Ann-Catrin Neuman, Linda Sjö, Sofie 

Berg 

Frånvarande: Carita Liljeqvist 

  

1. Mötets öppnade och konstaterande av lagenlighet samt beslutsförhet.  

Avgående ordförande Staffan öppnade mötet kl. 18.06 och konstaterade mötet vara 

lagenligt sammankallat och beslutfört. Samtidigt gav avgående ordförande över ansvaret 

till vår nya ordförande Linda. 

 

2. Godkännande av föredragningslistan. 

Föredragningslistan godkändes. 

 

3. Den nya styrelsens konstituering, val av viceordförande, sekreterare samt kassör. 

Linda Sjö valdes av årsmötet 16.9.2014 till ordförande. Till vice ordförande valde styrelsen 

Annika Sundström, till kassör valdes Ann-Catrin Neuman samt till sekreterare valdes Sofie 

Berg. Samtidigt beslöt mötet att Staffan Stenvall samt kassör Ann-Catrin Neuman får 

användarrätt till föreningens konto på Vasa Andelsbank FI35 5671 4820 0015 75. 

 

4. Val av protokolljusterare   

Till protokolljusterare valdes Bernt Sandvik och Johanna Sandberg. 

 

5. Val av serveringsansvarig 

Till serveringsansvariga valdes Johanna Sandberg, Sara Höglund samt Elisa Norrgård. 

 

6. Ekonomiska läget. 

Ingen kollat, men konstaterades att det borde vara gott. Till nästa möte bör saldot på kontot 

kontrolleras. 

 

7. Ässäkenttä 

Susanne informerade om möjligheten att bygga en allaktivitetsplan på skolgården. S-gruppen 

m.fl. har kampanj så Ässäkenttä allaktivitetsplan får köpas för 25 000 euro. Dessutom kan en 

förening söka bidrag 10 000 euro för bygget. Byggnadsingenjören har lovat att Nykarleby stad 

kan stå för restrerande 15 000 euro om vi blir beviljade bidraget. Ansökan skall in denna vecka, 

Susanne, Staffan och Annika fixar ansökan. 

 



8. Övriga ärenden 

-Verksamhetsplanens olika områden delades upp mellan styrelsemedlemmarna så att några 

personer från styrelsen har huvudansvar för ett planerat evenemang under verksamhetsåret 

2014-2015. Fördelningen blev enligt följande: 

 Hem och skoladagen: Linda   

 Halloween Maskeraden: Maria 

 Filmkväll: Staffan 

 Soppdagen: Bernt 

 Alla hjärtansdags disco/isdisco: Sara och Matts 

 Julfest: Annika 

- Susanne informerade om bakgrunden till Hem- och Skola dagen, samt hur tidigare Hem- 

och Skola dagar ordnats. Linda funderar vidare om någon typ av Sagovandring eller dyl. i 

samarbete med biblioteket kunde ordnas. 

- Lånekampanj diskuterades. För att få även föräldrar att låna och läsa böcker skulle en 

lånekampanj kunna ordnas under höstterminen. Sagokvällar med inbjudna sagoläsare 

kunde ordnas under kampanjen. Planeras vidare eventuellt i samband med Hem- och 

Skola dagen. 

- Halloween disco bokades till 7.11 kl. 18.30-20.00. Annika och Maria anmälde sig som 

pysseltanter. Dekorationer borde finnas, Annika kollar hur mycket och vad som behöver 

fixas nytt. 

- Akuastiken dålig i skolmatsalen. Vad kan föräldraföreningen göra för att förbättra 

akustiken? Kunde tyger hängas i taket? Matts kollar med brandövervaknings chefen samt 

med Nykarleby stads städansvariga om tyger i taket är tillåtet. 

- Ett förslag för att få föräldrar lättare engagerade till föreningens evenemang så är att alla 

föräldrar skulle få anmäla sitt intresse till en aktivitet, typ servering/lottförsäljning/ 

dekorering/städning efter discon/ordningsvakter/koka soppa mm. Då skulle det vara 

lättare att veta vem man skall fråga för att få personal till alla evenemang. Staffan fixar ett 

utkast till förfrågningsblankett till nästa möte. 

 

9. Mötet avslutades 

Ordförande avslutade mötet kl. 19.33. 

 

 

 

Linda Sjö   Sofie Berg 
Ordf.   Sekr. 
 

 

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den          /          2014      

 

  

 


