
Föräldraföreningen vid Jeppo-Pensala skola rf.

PROTOKOLL

Tid: 01.09.2014

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: Staffan Stenvall, Susanne Sandin, Majvor Grönroos, Annika Sundström, Anna 
Lundvik, Johanna Sandberg, Sofie Berg, Carola Nyman, Matts Stoor, Carita Liljeqvist, Bernt 
Sandvik

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 lästes igenom och godkändes.
4. Ekonomiska situationen. Kassören meddelade kontots saldo per 01.09-14.
5. Höstens föräldramöte. Föräldramötet är fastslaget till tisdagen den 16 september kl. 

19.00. Susanne ordnat föreläsare Camilla Nygård som berättar om läsning och satsningen på
språket. FF beslöt sponsorera avgiften för föreläsaren (75€). Bokslutet för föregående 
räkenskapsperiod är ännu under arbete men blir klart innan föräldramötet/årsmötet. 
Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod godkändes. Budget samt 
verksamhetsplan för kommande period gicks igenom. Verksamhetsplanen godkändes i 
sin helhet. Budgetplanen genomgicks och godkändes efter några justeringar. Ordföranden 
skriver ut en ny budgetplan till 16.9. Annat inför höstmötet. Servering. Johanna och 
Annika sköter serveringen. Ann-Catrin sköter inköpen. Kaffe/te/saft 1€. Bulla 2€. Staffan 
beställer wienerbröd (100 st). Medlemsavgiften kan betalas kontant på höstmötet. Betalning
via bankgiro +50 cent.  Avgiften föreslås bli 20€/familj inkommande verksamhetsperiod. 
Susanne printar ut namnlistor.

            I samband med Hem- och Skola dagen föreslås någon form av läs-jippo, gärna med 
            manlig förebild, exempelvis KAJ.                                                                                            

6. Medlemmar i tur att avgå/ersättare. Avgående styrelsemedlemmar och deras ersättare 
diskuterades. Konstaterades att ordförande för inkommande verksamhetsperiod är oklar 
ännu. 

7. Övriga ärenden. Inkommit reklam från Wasa teater samt från Kakku Tukku. 
Föräldraföreningen beslöt att även i år anlita Photo Moments för skolfotograferingen. En 
allaktivitetsplan planeras till skolgården. FF lovar delta i kostnaden. Representanter från 
dagis med i Föräldraföreningens styrelse? Bordläggs fram tills dagiset finns i samma hus 
som skolan.

8. Mötet avslutas kl. 20.30

Staffan Stenvall                                         Carola Nyman
ordf.                                                           sekr.

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den          /         2014

 


