
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 02.09.2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall, Carola Nyman, Carita Liljeqvist, Annika Sundström, Ann-Catrin 
Neuman, Sofie Berg, Johanna Sandberg, Susanne Krokvik, Susanne Sandin, Anna Lundvik, Majvor 
Grönroos.

1. Mötets öppnande, konstaterande av lagenlighet och beslutförhet. Mötet öppnades kl. 
19.00 av Staffan Stenvall som konstaterade mötet vara muntligt men lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

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

ordförande och sekreterare skall väljas. Till ordförande återvaldes Staffan Stenvall. Till 
viceordförande valdes Annika Sundström. Till sekreterare återvaldes Carola Nyman och till 
kassör återvaldes Carita Liljeqvist.

            Till styrelsemedlemmar valdes:
            Bernt Sandvik (ny)                                   (förskolans representant)
            Carita Liljeqvist                                        (klassrepresentant, åk 1)
            Sofie Berg (ny)                                         (klassrepresentant, åk 2)
            Ann-Catrin Neuman (ny)                         (klassrepresentant, åk 3)
            Anna Lundvik, Johanna Sandberg (ny)    (klassrepresentanter, åk 4)
            Susanne Krokvik (ny)                               (klassrepresentant, åk 5)
            Matts Stoor                                                (klassrepresentant, åk 6) 
            Susanne Sandin, Majvor Grönroos (ny)    (lärarrepresentanter)
            Carola Nyman                                            (personalrepresentant)

4. Val av protokolljusterare. Konstateras att alla närvarande styrelsemedlemmar skriver 
under protokollet varav inga särskilda protokolljusterare behövs.

5. Trivselrådet. Inga ärenden då trivselrådet inte kommit igång ännu i höst.
6. Val av serveringsansvarig. Till serveringsansvarig valdes Ann-Catrin Neuman och till 

medhjälpare valdes Anna Lundvik och Johanna Sandberg.
7. Ekonomiska läget. Konstateras att vinsten från serveringen vid höstens föräldramöte blev 

ca 70€ och inkomsten från betalda medlemsavgifter vid mötet ca 400€. Motionskampanj. 
Mötet beslöt att motionskampanjen startas 23.9 ( i samband med Hem- och Skola-
föreläsningen) och avslutas 31.10. En halvtimmes motion ger 1 poäng och en timme ger 2 
poäng. För att få poäng skall eleven motionera tillsammans med en förälder. Vid 1-24 poäng 
vid kampanjens slut deltar man i en utlottning av fina priser och vid >25 poäng deltar man i 
en utlottning med högre nivå på priserna. Annika utformar ett motionsformulär som skickas 
hem med eleverna 20.9. Staffan, Carita och Annika frågar olika sportaffärer, Halpa-Halli 
m.fl. om sponsorering. Annika berättar om kampanjen på föreläsningskvällen 23.9.

8. Övriga ärenden. Årsmötesprotokollet lästes upp och godkändes. Susanne hade fått en 
förfrågan om någon sorts resumé från föräldramöten för de som inte kan närvara. Kunde 
styrelsen skriva en resumé och lägga upp den på FF´s Facebooksida? Barnvakt till 23.9 är 
ännu oklar. Kredu ger sitt svar 3.9 till Annika men det ser inte lovande ut. Ännu kan ÅA´s 
barnträdgårdslärarstuderande frågas. Eller kanske det finns duktiga ungdomar i Jeppo som är 
villiga att mot en ersättning av 20€/pers. ta hand om barnen under föreläsningen. Annika 
sköter kontakten till barnvakterna och tar emot anmälningar. Barnvakten är gratis och 
åldersgränsen från 4 år. Anmälning är ett måste och platserna går enligt anmälningsordning. 



Anmälning senast 16.9 och poängteras skall att ansvaret för barnet ligger hos föräldrarna 
trots barnvakt. Mötet kom överens om att Annika hämtar föreläsare Anna-Lena Karlsson-
Finne från flyget i Kronoby. Staffan för henne till hotellet i Jakobstad efter föreläsningen. 
Annika utformat affischer och lappar som sätts upp på anslagstavlor runt om i Jeppo och 
Pensala samt skickas hem med eleverna. Serveringsansvariga sköter inköp och servering på 
föreläsningskvällen. Konstateras att mötesprotokoll efter styrelsemötena skall skrivas så 
fort som möjligt och skickas till Annika som sköter om att de kommer upp på FF´s hemsida 
till kännedom. Klassrepresentanterna behöver inte skilt informera klassvis. Quinnsklubben 
ska eventuellt ordna ett knatteloppis i höst och undrar om FF är intresserade av att ordna 
servering då. Konstateras att det troligen inte är så stor ruljangs med servering på ett 
knatteloppis. Ärendet bordläggs till nästa möte. Inkommit till FF reklam om försäljning av 
olika produkter. Rinkentalko. Konstateras att rinken ställs bara till användbart skick i 
vinter då den skall flyttas senare. Staffan skickar en dejoureringslista till Annika som lägger 
upp den på hemsidan. Teater. Aktuell pjäs är Nils Karlsson pyssling i höst. Annika kollar 
med Wasa Teater när de har möjlighet att komma. Nästa möte fastställs till 2.10 kl. 18.30 då 
vi behandlar Halloween-maskeraden, som bokas till den 25.10.

9. Mötet avslutas kl. 20.50.

Staffan Stenvall                                            Carola Nyman
ordf.                                                              sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den          /          2013
  


