
Föräldraföreningen vid Jeppo – Pensala skola rf 

PROTOKOLL 

Tid: 11.12.2012 

Plats: Jeppo – Pensala skola 

Närvarande: Staffan Stenvall ordf., Susanne Sandin, Annika Hautala, Annika Sundström, Nina Ek, 

Anna Lundvik, Carita Liljeqvist, Ann-Christine Ek. 

1. Mötet öppnades 18.05 av ordförande Staffan Stenvall och konstaterades lagenligt sammankallat 

och beslutfört. 

2. Föredragningslistan godkändes av mötet. 

3. Protokollet från föregående möte 15.11.2012 lästes upp och godkändes efter att paragraf 4  

korrigerats; priset uppskattas till 50e + moms, dvs är ett cirkapris som är beroende av antalet 

verifikat. 

4. Filmkvällen samlade ca 90 personer. I växelkassan fanns 162.50e, vinsten ligger kring 400e. 100st 

tripar och 100st godispåsar gick åt. 40st popcornpåsar lagades på förhand, men man gjorde ca 40 

påsar till under kvällen, något att tänka på till nästa gång. Ff har fått positiv respons av tillställningen. 

Ljudet kunde ha varit bättre i gymnastiksalen. 

5. Julfesten ordnas 19.12.2012 kl 19.00. Föräldraföreningen ordnar julgubbe (Mats), julgodis (Lena). 

Lotteri ordas av Ff, lottens pris 1e. Staffan säljer lotter samt ordnar en person till. Lådor att sätta 

lotter i ordnas av Staffan. Skolan ordnar lappar att skriva namn på. Dragning efter kaffepausen. 

Vinster frågar Annika S av Amalia, S-Market, Torghallen, Halpa-Halli. Carita av Tina, Victoria, Nk:by 

bokhandel. Staffan av Funkis, Frisering Ann, Mirka, Jeppo kraft, Lions. Anki av Sport och Maskinjohan. 

Senast måndag 17.12 förs lotterivinsterna till skolan. Tisdag 18.12 sammanställer Carita, Annika S o 

Lena vinsterna till ca 10st. Ff ordar även serveringen. Pris 3e kaffe + dopp, 2e saft + dopp. Eleverna 

bakar julstjärnorna, degen är färdigt köpt. Kaffet serveras både vid matsalen och i 

handarbetsrummet. Till serveringen behövs 4 personer, Anki och Annika S ställer upp och Anki 

ordnar 2 till samt köper det som behövs. 

6. Övriga ärenden; 

Kassaskrinet. Carita Liljeqvist, kassör, tar kassaskrinet tomt. Hon hämtar växelpengar från banken när 

Ff ordar tillställningar. Styrelsen skriver på en användarrättighetsblankett åt Carita. Även ordförande 

Staffan Stenvall har rätt att utnyttja kontot. 

Rinken. Vattning av rinken med brandkåren som hjälp och övriga frivilliga sker troligtvis lördagen den 

15.12. Då testas pumpen vid ån. Staffan gör lista på pappor som ska dejourera vid rinken denna 

vinter. Annika S ringer stadens hallmästare och reder ut rinkens skötsel. 

Galler runt äppelträden. Bör sättas upp snarast. Staffan kontaktar Mats. 

Skolutbyggnadsförslag. Susanne utarbetar förslag som ska presenteras åt de nya förtroendevalda 

från Jeppo- Pensala området. Ff styrelsen ringer personligen upp de invalda och bjuder in dem till 



skolan, tisdagen 29.1.2013. Staffan ringer Stefan S. Annika S ringer Leif H, Sören L, Ulla L. Anna ringer 

Nanna-Lisa F. Carita ringer Ronny N. Anki ringer Anneli H, Tomas K. 

Förslag till aktiviteter under våren. Ev isdisco torsdag 14.2.2013 för F-4an. Våren planeras senare. 

7. Nästa möte planeras till tisdag 15.1.2013 kl 18.30. 

8, Mötet avslutas 20.30. 

 

 

 

Staffan Stenvall   Ann-Christine Ek 

Ordförande    mötessekreterare 

 

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den  / 2013  

 

  

 

 


