
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID JEPPO-PENSALA SKOLA R.F.  

PROTOKOLL 

 

Tid: 22.9 2015  

Plats: Jeppo-Pensala skolas lärarrum 

Närvarande: Linda Sjö, Susanne Sandin, Sara Höglund, Annika Hautala, Sofie Berg, Maria Nyman, 

Elisa Norrgård, Nancy Achrén, Stefan Nyvall, Adam Jääskeläinen, Lena Norrback 

Frånvarande: Ulla Linder, Johanna Sandberg, Marina Cedersröm-Kalliosaari 

 

§1.  Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet kl.18:05. 

§2.  Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes. 

§3.  Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

§4.  Den nya styrelsens konstituering, val av vice ordförande, sekreterare och kassör 

På årsmötet 15.9 2015 återvaldes Linda Sjö till ordförande. Styrelsen valde Ulla 

Linder till vice ordförande, Lena Norrback till sekreterare och Maria Nyman till 

kassör.  

§5.  Genomgång och godkännande av årsmötesprotokollet 

Årsmötesprotokollet gicks igenom och godkändes. 

§6.  Godkännande av att kassören får användarrättigheter till föreningens konto 

Godkändes att kassören Maria Nyman får användarrättigheter till föreningens konto 

på Vasa Andelsbank FI35 5671 4820 0015 75.  

§7.  Skolgårdsarbetsgruppens anhållan om tillåtelse att ansöka om Leader-

projektpengar samt information om Leaderprojektet 

Susanne Sandin informerade styrelsen om skolgårdsarbetsgruppens arbete hittills 

och om möjligheterna att ansöka om bidrag från Leader-projektet. Styrelsen beslöt 

att ansöka om Leader-projektbidrag och överlåter ansvaret för ansökan om bidrag till 

skolgårdsarbetsgruppen.   

 

 



§8.  Val av ansvarspersoner för verksamhetsårets aktiviteter 

Styrelsen valde några personer som har huvudansvaret för planeringen av olika 

evenemang. På årsmötet fick alla föräldrar fylla i vilka olika uppgifter de vill hjälpa till 

med, och denna lista delades ut till alla evenemangsansvariga för att underlätta 

planeringen. Om man inte hittar tillräckligt många frivilliga från listan så kan man 

efterlysa fler i föräldraföreningens grupp på facebook.   

 

Ansvaret fördelades enligt följande: 

- Serverings- och inköpsansvarig: Johanna och Sara 

- Halloweenfest: Annika 

- Filmkväll: Sara 

- Is- eller påskdisco: Maria 

- Soppdag: Linda 

- Julfest, vårfest och lotterier: Johanna och Sara 

§9.  Planering av halloweenfesten 

Beslöts att halloweenfesten blir den 6.11.2015. Festen planeras på nästa möte. Inför 

mötet bör vi ha en lista på frivilliga som kan ställa upp. 

§10.  Övriga ärenden 

- Årsmötet beslöt att att belöna eleverna som deltagit i Vem vet mest-tävlingen med  

varsin biobiljett. Lena köper biljetterna. 

 

- Ganska många föräldrar har anmält sig som frivilliga att vara Förälder i skolan. 

Lärarna gör upp en lista över vilka tider och lektioner de vill ha hjälp, så får 

föräldrarna välja vilka tider de har passligt att komma.  

 

- Lena utsågs till webmaster. Hon har fått inloggningsuppgifterna till hemsidan av 

förra webmastern. 

 

- Julfesten planerades in till tisdagen den 15.12. Diskuterades kring arrangemanget 

och programmet. Beslöts att serveringen hålls före själva programmet, eftersom 

det bildas så långa köer och tar så mycket tid att ha serveringen i pausen.   

 

- Nancy föreslog att man kunde ordna ett ärevarv för att samla in pengar till 

föreningen. Ärevarvet springs av eleverna, som själva får söka sponsorer till sitt 

lopp. Föräldraföreningen kunde bjuda barnen på t.ex. plättar eller grillkorv och saft 

efter loppet. Konstaterades att ärevarvet skulle passa bättre på våren, kanske till 

påsk?  

 

 



 §11.  Mötet avslutas 

Beslöts att nästa möte hålls den 20.11.2015 kl.18:00. Mötet avslutades kl.18:55.  

 

 

 

Linda Sjö, ordförande   Lena Norrback, sekreterare 

 

Protokollet justerat och godkänt den     /     2015. 


