
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 02.10.2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall, Majvor Grönroos, Anna Lundvik, Susanne Sandin, Matts Stoor, Ann-
Catrin Neuman, Carita Liljeqvist, Carola Nyman

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutsförhet. Ordföranden öppnade 
mötet kl. 18.30 och konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört.

2. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
3. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll. Föregående 

mötesprotokoll godkändes.
4. Ekonomiska situationen. Vinsten från serveringen vid Hem- och Skola föreläsningen blev 

164€, och inkomsten från betalda medlemsavgifter vid mötet 75€. FF väntar ännu på faktura 
av taxi Jens Björklund för skjuts av föreläsaren flygfältet-skolan-hotellet.

5. Kort resumé/info om Nils Karlsson Pyssling teatern.  Annika skött bokningen till Wasa 
Teater. 21.10 kl. 10.00 är teatern bokad till skolan. Från skolan skickas info i veckobrev. 
Anna sköter infon till dagis. Max 80 personer på föreställningen.

6. Halloween-maskeraden den 25.10. Maskeraden blir för hela skolan (förskolan-åk. 6) och 
är gratis.Annika gett förslag på olika aktiviteter att göra under maskeraden. Ett pysselrum 
där man kunde göra tex. ljuslyktor av Bona-burkar och en tävling för bästa maskering blir 
bra aktiviteter. Anna, Annika och Staffan sköter pysslandet. En jury bestående av Matts, 
Johanna, Sofie och Susanne K utser kvällens bästa maskering. Festsalen blir Disco-rum men 
avgränsas med bord, stolar och serveringsdisk framför scen. Ann-Catrin och Carola sköter 
serveringen som består av trip (1€), popcorn (1€), godispåse (1€), kaffe (1€) och dopp (2€). 
Staffan hör med UF om att få låna deras discolampor, Carita ordnar rökmaskin och Anna 
ordnar musik. Annika lagar affischer. Maskeraden är mellan kl. 18.30-20.00.

7. Medlemsavgifter. Ännu är medlemsavgiften obetald från sjutton familjer. Mötet beslöt att 
skicka giron till de familjerna. Bankens avgift på 50 cent tillkommer utöver 
medlemsavgiften på girona. Konstateras vara ett bra system med möjligheten att betala 
avgiften på föräldramöten.

8. Övriga ärenden. Soppdag. Fastslås till den 23.11. Quinnsen har loppis i UF då och det 
konstateras vara till fördel. Soppan säljs kl.11-13 och bara för avhämtning. Carola kollar upp 
ingredienser och mängder till nästa möte. Spargrisen ställer FF fram till förmån för tryck på 
t-paitor (se skoldräkter). Motionskampanjens utlottning förrättas i samband med skolans 
gemensamma morgonsamling fredagen den 15.11. Susanne S, Majvor och Carola sköter 
den. Utlottningen görs så att först lottas >25p vinsterna, därefter läggs alla blanketter 
tillsammans och dras i 1-24p dragningen. Rinken. Staffan lovar skrapa den innan vintern. 
Skoldräkter. Anna funderade om det är möjligt att trycka skolans logo på ryggen på t-
pajtorna. Det har konstaterats vara svårt att urskilja JE-PE eleverna bakifrån bland många på 
idrottsevenemang. Susanne S kontaktar Scanness som tryckt dräkterna och hör om det är 
möjligt. Logon med en myra som höjer handen till hälsning och texten Jeppo-Pensala skola 
skulle det bli. Trivselrådet har höstens första möte inkommande fredag, varav ev. ärenden 
tas upp på nästa möte. Nästa möte fastslås till 6.11 kl. 18.30.

9. Mötet avslutas kl. 20.10. 

Staffan Stenvall                                                      Carola Nyman
ordf.                                                                        sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den        /       2013


