
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf. 
 
PROTOKOLL 
 
Tid: 23.10 2012 
 
Plats: Jeppo-Pensala skola 
 
Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Annika Hautala, Susanne Sandin, Nina Ek, Annika Sundström, 
Anna Lundvik, Matts Stoor, Carola Nyman. 
 

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutförhet. Föräldraföreningens 
ordförande öppnade mötet kl. 19.05 och konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat 
och beslutfört. 

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes. 
3. Den nya styrelsens konstituering, val av viceordförande och kassör. Till viceordförande 

valdes Matts Stoor och till kassör Carita Liljeqvist. 
4. Val av protokolljusterare. Konstateras att alla närvarande styrelsemedlemmar skriver 

under protokollet varav inga särskilda protokolljusterare behövs. 
5. Trivselrådet. Trivselrådet hade följande önskemål till Föräldraföreningen: 

- ettorna önskar större rutschbana 
-fotbollsplan på gräsmattan 
-årskurs tre och fyra önskar trampkarusell och gungkorg. 
Mötet funderar vidare på fotbollsplan men en trampkarusell anses vara för farlig. 

6. Val av serveringsansvarig. Till serveringsansvarig återvaldes Ann-Christine Ek och till ny 
medhjälpare valdes Annika Sundström. Ordföranden meddelar till Sale om ändrad 
ansvarsperson. 

7. Ekonomiska läget. Noteras att 44€ inkommit från Folkhögskolans vänner. 
8. Vind- och regnskydd till Pensala åt barnen som väntar på transport till skolan 

inkommit till FF. Från föräldrahåll har kommit önskemål om ett regn- och vindskydd till 
UF-planen i Pensala. Ordföranden gjort en skrivelse till Boris Sundell som lovat ta upp 
ärendet på skolsektionens möte 24.10. Ärendet överflyttas sedan till tekniska nämnden. 

9. Övriga ärenden. Förskolan önskar regnskydd till ytterdörren. FF funderar vidare på 
detta. Simhall. Konstateras att FF även i år hjälper till med simhallskostnaden. Budgeten 
för inkommande år. Mötet gick igenom budgetförslaget och godkände det. Ordföranden 
skickar budgetförslaget till Lena som för in det på FF´s hemsida. Annika S konstaterade att 
man kan göra så att kassören sköter kassaärendena och bokföringen sköts via en bokförare, 
som dessutom inte behöver vara inom styrelsen. Ordföranden frågar även om kostnad från 
en bokföringsbyrå. Bokföringen är dock öppen tillsvidare. Pumpen till rinken. Pumpen 
fungerar inte. Ordföranden hör med stadens hallmästare om hur vi ska gå till väga med 
vattningen av rinken. Skjulet vid rinken. Konstateras att det behövs en (inofficiell) 
talkodag. Ordföranden, Matts och tre personer till behövs för att sätta upp skjulet. Detta 
behöver göras före marken fryser. Inkommit önskemål om motionskampanj från 
föräldrahåll. Konstateras att en kampanj för hela skolan startar måndagen 29.10. 

Annika H gav ett förslag om en filmkväll vid skolan. Förslaget godkändes och filmkvällen 
preliminärbokades till 5.12. Nästa möte bokades till 15.11 kl. 19 då vi funderar vidare. 

10. Mötet avslutas kl. 21.00 
 
 
Staffan Stenvall                                                  Carola Nyman 
ordf.                                                                    sekr. 
 
Protokollet godkänt och justerat Jeppo den         /        2012 
 


