
Protokoll Tävelsås föräldraförening styrelsemöte 
 

Dag & tid: 2018-02-01 kl. 20:00 

Närvarande: Anna Karlsson, Cecilia Rudbrant, Therese Strååth, Åsa Barrdahl 

Ej närvarande: Michaéla Hoffman, Olof Forslund 

 

§1 Mötets öppnande 

Therese öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 

§2 Val av justerare 

Anna Karlsson valdes att justera protokollet. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

Vi gick igenom protokollet från föregående möte och följde upp ev frågetecken. 

 

§5 Ekonomi 

Anna konstaterade att medlemsavgifter för detta läsår betalats in enligt följande: 

59 st á 200 kr 

2 st á 40 kr 

Det vill säga totalt 61 familjer, vilket är ungefär samma antal som föregående läsår. 

 

I dagsläget har föreningen tillgångar i kassan på 25 880 kr och ytterligare 1317 kr ska faktureras 

skolan avseende nobelmiddagen. 

Vi kommer överens om att göra ett nytt inlägg på föreningens Facebook-sida för att påminna om 

inbetalning av medlemsavgiften samt informera ev nya familjer om föräldraföreningen. 

 

§6 Ansökan om organisationsnummer 

Föreningen behöver ansöka om ett organisationsnummer, vilket framkommit i kontakten som 

Anna haft med banken. Anna ombesörjer ansökan som ska kompletteras med våra stadgar och 

bevis på föreningens firmatecknare.  

 

§7 Firmatecknare 

Banken har godkänt Anna Karlsson och Therese Strååth som firmatecknare för föreningen. 

 

§8 Hemsida 

Therese har uppmärksammat att informationen om föräldraföreningen på www.tavelsas.se är 

gammal. Therese kontaktar hemsidans administratör för att uppdatera informationen. 

 

§9 Blomma 

Föräldraföreningen brukar köpa en blomma till ev långtidssjukskriven personal på förskolan och 

skolan. Vi stämmer av med personal/rektor om det är läge att ge en blomma till en av personalen. 

 

§10 Aktiviteter våren 2018 

Vi diskuterar och går igenom vilka aktiviteter föräldraföreningen ska genomföra under våren: 

- Fixardag. Therese ska fråga personalen om vad som skulle kunna göras enligt dem och vilka 

önskemål de har om utemiljön. Hon kollar även med rektor Eva om det finns andra planer på 



gång gällande utegårdarna. Inför fixardagen måste vi även stämma av med Eva om vad vi får 

göra eller inte, eftersom det är hon som ansvarar för att miljön är säker för barn och elever. 

Vi preliminärbokar söndagen den 22/4 kl. 10-14 som fixardag. När det närmar sig ber vi 

föräldrar att anmäla sig via föreningens FB-sida eller mejl. 

- Therese har pratat med Martin Hultgren, som sagt att han har möjlighet att visa upp en 

brandbil för dagisbarnen vid ett tillfälle under våren. Therese stämmer av med personalen om 

vilken dag och vilka tider som fungerar bäst för verksamheten och kontaktar sedan Martin. 

- Disco. Vi beslutar att även i år anordna ett disco för skolbarnen. Cecilia kollar med 

bygdegården om det finns en ledig fredag i maj månad som kan passa. 

- Vi funderar på att anordna ett springlopp för barnen på förskolan, där de tex kan springa runt 

kyrkan och få medalj när de kommer i mål. Vi återkommer till denna punkt nästa möte. 

- Alla i styrelsen ska undersöka utbudet av möjliga aktiviteter, såsom teater- eller 

musikföreställningar, till nästa möte. 

 

§11 Ändring av stadgar 

Föreningens stadgar behöver ses över. Vi beslutar att arbetet med detta och nytt förslag på 

stadgar ska vara klart till nästa årsmöte. 

 

§12 Lokalsituation 

Therese har fått meddelande från rektor Eva att förvaltningen nu arbetar för att placera en 

paviljong på skolgården i augusti. Det innebär att skolan inte behöver ta förskolans lokaler i 

anspråk för att få plats, vilket i sin tur gör att de barn som sökt plats på förskolan till hösten kan 

erbjudas placering i Tävelsås.  

 

§13 Parkeringsproblematiken 

Therese ska fråga Eva om någon åtgärd är på gång gällande parkeringssituationen utanför 

förskolan/skolan. 

 

§14 Arkivhållning 

Föreningen har i dagsläget ett digitalt arkiv hos Fortnox. Therese kommer att scanna de 

dokument som idag finns i pärmen, så att allt finns samlat digitalt på samma plats. 

 

§15 Övriga frågor 

Vi bestämmer att Therese ska stämma av med Eva hur uppdaterade kunskaper personalen har i 

Hjärt-lungräddning/Första hjälpen. 

 

§16 Nästa möte 

Förslag på nästa styrelsemöte är den 1/3 eller den 12/3. Therese skapar en omröstning i 

styrelsens FB-grupp. 

 

§17 Mötets avslutande 

Therese avslutar mötet. 

 

 

Sekreterare:   Protokollet justeras av: 

 

 

      

Cecilia Rudbrant  Anna Karlsson 


