
Protokoll Tävelsås Föräldraförening Styrelsemöte

Dag & tid: 2017-09-28 kl 20.00
Närvarande: Therese Strååth, Anna Karlsson, Åsa Barrdahl, Olof Forslund &

Michaéla Hoffman
Ej närvarande: Cecilia Rudbrant

§1 Mötets öppnande
Therese öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Val av justerare
Anna valdes att justera protokollet.

§3 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.

§4  Genomgång/uppföljning av föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter. Även mötesprotokollet från årsmötet gicks 
igenom.

§5 Förväntningar på ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter och suppleanter 
samt allmänt på föräldraföreningen

Vi gick igenom stadgarna för föreningen. 

Ordförande 
Har det yttersta ansvaret för att styrelsemöten och aktiviteter planeras och utförs strukturerat 
samt att alla i styrelsen vet vem som ska göra vad. 

Sekreterare 
Ansvarar för att protokollen är skrivna inom en vecka efter respektive möte. Samt att se till att 
de laddas upp i Facebookgruppen och skickas till ansvarig för uppladdning på Tavelsas.se och 
på skolans/förskolans hemsida.

Kassör
Inget utöver stadgarna.

Ledamöter
Inget utöver stadgarna.

Suppleanter
Inget utöver stadgarna.

Allmänna förväntningar 
Att samtliga i styrelsen har tackat ja till uppdraget för att man vill engagera sig, att vi håller en 
god ton och att man utför det man tagit på sig inom angiven tid. 

§6 Aktiviteter/Engagemang
Aktiviteter förläggs på tider där så många som möjligt av barnen i förskolan och skolan ska 
kunna medverka. Beroende på vad det är för typ av aktivitet kan de förläggas på dagtid på 
vardagar, kvällstid och helger. 

Hösten
Halloween aktivitet diskuteras för förskolan. Förslag är dagtid under vecka 43. Vi diskuterar om 
vi ska vara med eller om vi ska förse personalen med material för någon form av pumpapyssel. 
Therese kollar med personalen.   

Tomtesmyg gör en paus i år för att kanske återkomma vid ett senare tillfälle. Det har varit för få 



barn i förhållande till arbetet med Tomtesmyg de senaste åren.

Gällande utedag har verksamheten på skolan/förskolan ganska mycket aktivitet där de är ute 
som det ser ut nu så det känns inte som att en utedag till skulle sätta någon extra guldkant för 
barnen. 

Föreläsning rörelse är något som vi är eniga om skulle vara kul. Vi håller ögon och öron öppna 
för att få till den här aktiviteten.

Våren
Utedagen resoneras för våren precis som för hösten, mycket utevistelse just nu för barnen i 
verksamheten och en extra dag skulle inte sätta extra guldkant för barnen.

Disco vill vi absolut ha, det var väldigt uppskattat i våras. Planen är att förlägga det i maj och 
precis som sist ordna någon mat att bjuda på för de barn som kommer. Vi diskuterar om discot 
ska vara från f-klass eller åk 1. Vi återkommer i den frågan när det börjar närma sig.

Fixardag tänker vi ha även till våren. Uppskattat av både barnen och pedagogerna, dessutom 
var det ett trevligt tillfälle för föräldrar att träffas och göra något för barnen. Vi enas om att april 
är en bra månad men vi ska kolla med personalen om när det kan passa och återkommer med 
datum senare. Här enas vi också om att mindre projekt inte behöver förläggas enbart till
fixardagen. Inkommer önskemål på projekt som inte är för stora kan vi absolut göra dem under 
året när önskemål inkommer. 

Hastighetsbegränsning, Parkering, Lokalbristen
Frågorna väcker engagemang hos samtliga närvarande och vi enas om att vi vill engagera oss i
de här frågorna.

§7 Sociala medier/Hemsidor/Kommunikation
Facebook
Vi hjälps åt, tillsammans med samtliga övriga föräldrar till barn på förskolan/skolan, att bjuda 
in föräldrar till gruppen på Facebook, Föräldraföreningen i Tävelsås.  
Samtliga protokoll ska laddas upp i gruppen så att alla medlemmar kan ta del av vad styrelsen 
diskuterar på styrelsemötena. Ansvaret att ta del av dem ligger på medlemmarna själva. 

Tavelsas.se
Alla protokoll ska laddas upp här. Styrelsen ska uppdateras här också. Michaéla ansvarar för att
det görs.

Skolans/Förskolans hemsida 
Therese kollar med Irene och Ingela om vem som är ansvarig för sidorna.

Föräldraföreningens mail 
Mailadressen är foraldraforeningen@tavelsas.se. Den kommer i första hand användas till 
kontakt med personalen. I nuläget vill vi inte använda den till att göra utskick från utan hänvisar 
till föreningens Facebookgrupp. Anledningen till att vi inte vill göra utskick från mailen är 
svårigheterna att hålla maillistan uppdaterad. 

Föräldrar
Ansvarar själva för att ta del av information på hemsidan och i Facebookgruppen. 

Personal
Kontakten sker med Ingela och Irene. De brukar vara med på ett par styrelsemöten varje år.
Ett förslag är att ett mail ska skickas ut till samtlig personal för att påminna om att vi finns och 
att de är mer än välkomna att höra av sig med önskemål och förslag på vad vi kan göra för att 
sätta guldkant på vardagen för. 

§8 Samråd med ledningen
Har tidigare varit en gång/ termin. Therese kollar med Eva om när det kan tänkas bli av. Vi 

mailto:foraldraforeningen@tavelsas.se


önskar att vi kunde få in en representant från varje avdelning/klass till samrådet för att 
säkerställa att vi involverar alla i samrådet. 

§9 Medlemsavgifter
Vi behåller medlemsavgiften på 200 kronor/familj. För den som inte vill vara medlem men ändå 
vill vara med på presenterna till personalen vid jul och sommar kvarstår möjligheten till samma 
kostnad som tidigare, 40 kronor/familj. Betalningsalternativen är som tidigare banköverföring till 
Swedbank Clearing: 8169-5 Kontonummer: 994755424-3 eller Swish 123 355 8350.

§10 Medlemsutskick
Information om medlemsavgiften ska sättas upp på alla platser på förskolan/skolan tillsammans 
med det här första protokollet. 

§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12 Nästa möte
Torsdagen den 23 november, klockan 20.00 hos Therese. Michaéla fixar något fika/tilltugg. 

§13 Mötets avslutande
Therese avslutar mötet.   


