
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf. 
 
PROTOKOLL 
 
Tid: 2.2 2012 
 
Plats: Jeppo-Pensala skola 
 
Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Matts Stoor, Kjell Eklund, Anna Lundvik, A-C Ek, Annika  
Hautala, Lena Norrback, Alf Dahlström, John-Erik Semskar, Susanne Sandin, Carola Nyman. 
 

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. Föregående mötesprotokoll justerades och 

konstateras förändring. Ändringen tas upp i punkt 6. 
            Protokollet godkändes efter ändring. 

4. Ljudanläggning till skolan. Ljudanläggningen är beställd av Susanne.  
            Anläggningen väntas komma endera dagen. Kabellist sponsoreras av Jeppo Kraft och                  
            hänglås sponsoreras av Mirka. Konstateras att ljudanläggningen skall vara uppsatt till  
            Friskis & Svettis dagen. 

5. Friskis & Svettis dagen.  
           -Zumba: Johannes Lindvall har lovat komma men behöver skjuts dit och önskar en liten           
            ersättning. Summan diskuteras. 
           -Vallare: Glen Jakobsson har lovat att komma men eftersom han blir ensam förevisare             
            föreslås 2x30 min. pass (istället för 3x30) som blir kl. 14-14.30 samt 15-15.30. 
            Glen och Victoria (avslappningsledare) föreslås få samma ersättning som Johannes. 
           -Servering: Kjell har ordnat 180st grillkorvar via sina kontakter. 
            Konstateras att det behövs 2x2 personer som sköter grillandet. Förslagsvis papporna i                  
            styrelsen. Till våffelserveringen behövs 3x3 mammor.  
            A-C och Anna kontaktar serverare och kommer själva till kl. 12 och börjar vispa våffelsmet. 
            Staffan sköter handlandet från Tukku. 
            Anna ordnar ett Facebook-evenemang och Carola skriver lappar och affischer som    
            Staffan kopierar. Delas ut 10.2 till skolbarnen, mamma-barngruppen och dagklubben.          
            Affischer sätts upp på olika ställen. 

6. Ekonomiska läget efter Disco. Konstateras att utgifterna för Discot blev 36,41€ och 
inkomsten blev 155,20€. Högstadietjejerna som ordnade Discot föreslås få fribiljetter till  

            F & S dagen som ersättning. Carola skriver biljetter som Alf sedan förmedlar till    
            tjejerna. 

7. Övriga ärenden.  
           -Ekonomiska läget efter julfesten konstateras vara så att utgifterna blev 58,70€ och          
            inkomsterna 295€. 
           -Slutliga offerten på ljudanläggningen från Fredrik Stennabba korrigeras från förra mötets    
            protokoll då vi hade önskemål om flera mikrofoner och en större rack att ha systemet i.   
            Totala kostnaden kommer att bli: 2.242,83€ (1.689,38€ enligt tidigare).  
           -Skolfotografering. Förslag har kommit att föräldraföreningen kunde överta ordnandet av     
            skolfotograferingen. Konstateras att offerter måste tas från flere (tre) ställen. Anna  
            föreslog fem ställen. Konstateras att Susanne sköter offertförfrågningarna. 
           -Önskemål har kommit från föräldrahåll om att ordna någon form av picnic istället för   
             vårfest. Mötet diskuterade att man kunde ha någon sorts ”ärevarv”, JE-PE ruset och    
            föreslagen dag är 26 maj. 



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


