
Protokoll Tävelsås Föräldraförening Styrelsemöte 
 

Dag & tid:  2017-11-23 kl. 20.00 
 
Närvarande:  Therese Strååth, Cecilia Rudbrant, Anna Karlsson, 
    Åsa Barrdahl, Olof Forslund & Michaéla Hoffman 
Ej närvarande:   
 
 
§1 Mötets öppnande  
 Therese öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§2 Val av justerare 
 Olof valdes att justera protokollet. 
 

§3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 

§4 Genomgång/uppföljning av föregående protokoll 
 Vi gick igenom föregående protokoll. 
 

§5 Medlemsavgifter 
 Den nya styrelsen har inte fått tillgång till kontona än vilket gör att vi i dagsläget inte vet hur 
 många som betalat in medlemsavgift för året. Förhoppningsvis får vi tillgång under de närmsta 
 veckorna. 
 Medlemsavgiften 200 kronor/familj och år kan betalas genom banköverföring till Swedbank 
 Clearing: 8169-5 Kontonummer: 994755424-3 eller via Swish till 123 355 8350. För  den som 
 bara vill vara med på presenterna till personalen vid jul och sommar betalar istället 40 
 kr/familj. 
 

§6 Nobelmiddagen 
 Den 5 december klockan 17.30 är det Nobelmiddag för barnen i f-klass och skola. 
 Skolan sköter utställningen och prisutdelning för resultatet av höstens arbete med temat 
 teknik.   
 Föräldraföreningen och föräldrar till barnen som är inbjudna hjälps åt att ordna med inköp,  
 dukning, fördrink, trerättersmiddagen, städ osv. Respektive ansvarsområde har koll på vad som 
 ska göras.  

Föräldraföreningen sponsrar med kostnaden för den festliga dukningen och 2000 kronor av 
kostnaden för maten.  

 Det här kommer bli en kväll att minnas för barnen. 
 

§7 Aktivitet förskolan 
 Vi diskuterar en aktivitet till förskolan. Tomtesmyg uteblir i år eftersom det varit ganska dålig 
 uppslutning de sista åren. Istället går funderingarna till att ha en tomte vid luciafirandet där 
 barnen kan hälsa på tomten och lämna sin önskelista. Någon eller några föräldrar eller andra 
 kanske kan tänka sig att vara tomte. Vi tänker att det är bra om det kan vara fler som ställer upp 
 för att man inte ska vara tomte på sitt/sina egna barns avdelning. Olof kollar med Eva om 
 planerna för Luciafirandet och när vi vet vilka tider som gäller och om personalen har 
 synpunkter eller önskemål om aktiviteten planerar vi vidare.   
 

§8 Pumpor 
 Pumporna lös fint och många av barnen pratade om dem. Ledljusen sparar vi och försöker 
 använda igen nu vid jul. Anna kollar om vi kan få tag på lyktor att ställa vid varje entré nu innan 
 jul. 
 

§9 Julpresent personalen 
 Vi pratar om olika alternativ till presenter till personalen men landar i någon form av julkorg med 



 godsaker. Michaéla kollar med Eva om det totala antalet personal, inklusive kök och städ, samt 
 eventuella allergier. Presenten kommer att överlämnas i början av december för att de alla ska 
 ha tid att njuta av den innan julledigheterna. 
 

§10 Ändring stadgar 
 Stadgarna för föreningen är spårlöst försvunna. Eventuellt finns de på en dator som kraschat 
 och därför avvaktar vi med beslut om stadgeändringar tills vi vet om de finns. När vi vet det 
 beslutar vi om vi ska utlysa ett extra årsmöte för stadgeändringar eller om vi avvaktar till nästa 
 års årsmöte. 
 

§11 Lokalen 
 Inget nytt om lokalerna men vi hoppas på en kortsiktig lösning på plats med paviljonger. 
  
 Tillägg efter mötet: Therese har pratat med Eva och ingenting är beslutat ännu. Därför kommer 
 vi att göra en skrivelse till Utbildningsnämnden. Kontakta Therese om du har förslag och 
 synpunkter på vad skrivelsen ska innehålla. 
 

§12 Trafiken 
Länsstyrelsen beslutade att avslå Trafikverkets överklagan om sänkning till 30 km/h genom 
 Tävelsås. Efter avslaget har Trafikverket tre veckor på sig att överklaga Länsstyrelsens beslut 
till Transportstyrelsen. Ett eventuellt beslut av Transportstyrelsen kan inte överklagas. Vi hoppas 
 såklart att Länsstyrelsens beslut inte överklagas och att 30 km/h genom Tävelsås kan bli 
 verklighet för våra barns säkerhet. 

 

§13 Övriga frågor 
  
 Nya medlemmar 
 Vi belyser igen att det är viktigt att alla tar sitt ansvar och lägger till medlemmar i 
 Facebookgruppen om vi vet någon eller några som har barn som har börjat eller ska börja i 
 verksamheten. 
 
 Vägen till jaktstugan 

Olof har fått en fråga av en pedagog om stigen längs med sjön, förbi kojan och vidare mot 
jaktstugan. Vid blött väder står det vatten på stigen men kan man använda den skulle det 
betyda att man endast behöver korsa Dänningelandavägen. Idag behöver man gå cirka 200 
meter på vägen för att ta sig vidare till jaktstugan. Olof kollar med markägarna om vi kan få 
lägga några plank på stigen för att kunna nyttja den och göra vägen till jaktstugan säkrare för 
våra barn.  

 
 Aktivitet till våren 
 Orientering eller Skattjakt är förslag på aktiviteter till våren. 
 
 Vi är överens om att vi skulle vilja ha besök av Brandkår eller Polis. Vi kollar med Brandkår, 
 Polisen och även Polishögskolan om någon av dem kan tänka sig att göra ett besök i 
 Tävelsås efter nyår. 
 

§14 Nästa möte 
 18 januari klockan 20.00. Cecilia ordnar fika/tilltugg. 
 
§15 Mötets avslutande 
 Therese avslutar mötet.    


