
Foraldraforeningen vid Jeppo-Pensala skola rf. 
PROTOKOLL 
Tid: 15.11 2012 
Plats: Jeppo-Pensala skola 
Narvarande: Staffan Stenvall ordf., Marts Stoor, John-Erik Semskar, Annika Hautala, Susanne 
Sandin, Lena Norrback, Nina Ek, Anna Lundvik, Carita Liljeqvist, Annika Sundstrom, Carola 
Nyman. 

1. Motets oppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutfbrhet. Foraldraforeningens 
ordforande oppnade motet kl. 19.00 och konstaterade art motet ar lagenligt sammankallat 
och beslutfort. 

2. Godkannande av foredragningslistan. Foredragningslistan godkandes. 
3. Genomgang av forra motets protokoll. Forra motets protokoll godkandes. 
4. Ekonomiska I a get samt hur vi skall skota de ekonomiska angelagenheterna i 

framtiden. Ekonomiska laget ar oforandrat. Kassoren har fragat vid Jeppo bokforingsbyra 
vad de tar for betalt for art skota bokforingen at FF. 50€ plus moms skulle det bli. 
Ordforanden foreslog art vi rostar om hur vi ska gora. Hela narvarande styrelsen rostade for 
alternativet att bokforingsbyran skoter var bokforing. Kassoren skoter kontakten till 
bokforingsbyran. 

5. Vind- och regnskydd till Pensala at barnen som vantar pa transport till skolan 
inkommit till FF. Laget ar oforandrat sedan senaste styrelsemote. 

6. Evenemang den 5.12. Tiden fastslogs till att dorrarna oppnas kl. 18.30 och evenemanget 
borjar kl. 19.00. Nodvandig utrustning firms pa skolan. Ordforanden lovar komma och ga 
igenom sa att utrustningen fungerar fore. Servering. Popcorn, saft och godis samt glogg, 
julstjarna och pepparkaka till de vuxna. Annika S handlar vad som behovs och kommer 
overens med Anki om vem som gor vad. Ovriga funderingar angaende evenemanget skots 
per meil styrelsen emellan. 
Lena lagar affischer som delas ut till skolbarnen. 

7. Ovriga arenden. Patent- och registerstyrelsen. Ordforanden fatt brev fran patent- och 
registerstyrelsen som bett oss korrigera stadgarna enligt anmarkningarna. Ordforanden laste 
upp anmarkningarna och motet godkande de nya paragraferna. 
Rattelse till arsmotesprotokollet. Styrelsemedlem Matts Stoor saknades i 
arsmotesprotokollet. Julfestserveringen. FF tar aven i ar hand om serveringen pa skolans 
julfest. Sekreteraren fragar Siv-Britt om hon vill skota kaffekokandet. Matts lovar stalla upp 
som julgubbe och Lena ordnar godis att dela ut. Lotteri skall ocksa ordnas. Rinken. 
Funderas att den behover rafsas och videskott tas bort fore vintern. Ordforanden ordnar det 
tillsammans med Matts. Skjulet ar annu inte uppsatt men marken behover jamnas fore. 
Kommunfullmaktige. Funderas att FF borde bjuda in Jeppos fullmaktigeledamoter till ett 
styrelsemote. 

8. Nasta mote bokades till 11.12 kl. 18.00. 
9. Motet avslutas kl. 21.00. 

Staffan Stenvall Carola Nyman 
ordf. sekr. 
Protokollet godkant och justerat Jeppo den / 2012 


