
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola r.f. 
 
PROTOKOLL 
 
Tid: 12.1.2012 
 
Plats: Jeppo-Pensala skola 
 
Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Alf Dahlström, Kjell Eklund, John-Erik Semskar, Nina Ek, Anna 
Lundvik, 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 föregående mötesprotokoll. Föregående mötesprotokoll godkändes och 

justerades. Vinsten från Disco blev 268€ (minus inköp). Disco´t uppskattades och ca trettio 
barn var där. Ersättning till högstadietjejerna som ordnade tillställningen föreslogs. Summan 
oklar ännu. Ersättningen till Siv-Britt för kaffekokningen på julfesten fastslogs till 50€. 

4. Ljudanläggning till skolan. 
Fredrik Stennabba kom och berättade samt gav offert på ljudanläggning till skolan. 
Konstaterades att skolan kanske inte har behov av ”märkesutrustning”. 
Sista offerten från Lasses Ljudtjänst blev 3.318,54€ och mötet tyckte att det blev för dyrt. 

 
F.S. har gjort en offert från en tysk affär på nätet (Thåman.de). 
Det som skolan konstateras behöva är: 
Mixerbord, Behringer, 198€ 
Europower, Behringer, 285€ 
mikrofoner, T-bone, 109€/st (behövs 2x4 st sladdlösa) 
Högtalare, Behringer, 111€/st 
mikrofonkabel, Cordinal, 4,85€/m 
loudspeakerkabel, Cordinal, 2,25€/m 
horizontal jack, Neutrik, 0,44€/st 
jack plug, Neutrik, 1,55€/st 
L-Rack, Than, 149€ 
fastsättningar, 20-30€/st 

 
Slutofferten blir på 1.689,38€. Ingen frakt tillkommer. 
Från Fredrik Stennabba tillkommer inga extra avgifter, reklam är lön nog. Ett års garanti på 
produkterna lovas, och Stennabba konsulteras vid eventuella problem. 
Offerten godkändes. 
Konstateras att galler kan behövas framför högtalarna. 
Mötet funderade om slingförstärkare behövs men konstaterade att det går att ordna i 
efterhand. Ordförande diskuterar med Lasses Ljudtjänst om slingförstärkningen. 
Konstateras att det är skolan som behöver köpa in utrustningen och Föräldraföreningen 
donerar pengarna till skolan. 
Förslaget godkändes. 
Konstateras att det behövs kabellist, ordförande lovar ordna det från Jeppo Kraft. 

      5.   Friskis & Svettis dagen. 
Nytt datum blir 19.2, kl. 13-16.  
Programpunkter: Skidvallningsdemonstration (Kjell Forsgård, Glenn Jacobsson och 
Moritz Nygård (Moritz istället för S-J Back) ). Vallningsnyheter förevisas. 



Avslappnings/stretchingpass (Victoria Lassander) i ett klassrum, Zumbapass (Anna kollar 
med Johannes Lindvall) i gympasalen. 
Servering kl. 13-16. Kaffe/saft och våfflor i matsalen. 
Tidtabell:  kl. 13.15-13.45 samt 14-14.30, zumba i gymnastiksalen 
                  kl. 14-15.30 skidvallning i slöjdsalen 
                  kl. 14.45-15.15 samt 15.30-16 avslappning i ett klassrum 
Passens pris blir 2€/st. Vallningsdemon gratis. Serveringens priser blir: kaffe/saft 1€/st, 
våffla 2€. 
Korvgrillning utomhus som sköts av pappor kl. 14-16. Pris 2€/korv. 
Reklam för F & S dagen skickas hem med eleverna, affischer sätts upp på olika ställen och 
ett Facebookevenemang skapas. 

6. Öppnande av banktjänst vid VAB Jeppo kontor. 
Mötet skrev under en namnlista som fullmäktigar kassören att använda banktjänsten vid 
VAB Jeppo. 

7.   Övriga ärenden.  
Föräldraföreningen föreslår en uppmaning till föräldrarna om insamling av urväxta 
skidor/skridskor till skolan, för att ha ett litet lager för utlåning till eleverna. 
 
Föräldraföreningen sponsorerar även i år hyran för utrustningen vid skolans slalomdag i 
Lappo. 
 
Bankgiro för medlemsavgiften skickas hem med eleverna tillsammans med veckobrevet. 
 
Skolmommo och -faffa önskar kilometerersättning för träffar i Folkhälsans regi för 
skolmormor/morfar. Beviljas men konstateras att redovisning för fjolåret saknas. 

8. Mötet avslutas kl. 21.15. 
 

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

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 


