
 

Tävelsås Föräldraförening - Konstituerande styrelsemöte 
2016-09-12, Tävelsås skola 

 
Närvarande:   Marille Löfgren. Martina Gustavsson, Ulrika Berg, Åsa Barrdahl, Anna 
Karlsson, Lotti Granquist. 
 

§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Marille Löfgren och den nya styrelsen hälsas varmt välkomna! 

§2. Val av styrelse 
Följande platser vals till kommande verksamhetsår: 
Ordförande: Marille Löfgren 
Sekreterare: Emma Westin-Staflund 
Kassör: Lotti Granquist 
Ledamot: Martina Gustavsson 

Åsa Barrdal 
Anna Carlsson 

Suppleant: Ulrika Berg 
Karolina Askblom. 

§3. Förslag om årets kommande möten 
Styrelsen ser gärna att en representant från skolan deltar på kommande möten 
för att redogöra för nya händelser, önskemål och liknande. Detta har fungerat 
fint tidigare år och varit väldigt uppskattat. Om personal inte har möjlighet att 
deltaga på dessa möten går det bra med en skriftligt rapport som en av 
styrelsen kan läsa upp. Martina tar upp detta med skolans rektor Eva. 

§4. Frågor att arbeta med under året 
På årsmötet väcktes frågan om lekplatser och dess tillgänglighet, denna fråga 
väcktes även på sockenrådets årsmöte som därefter tog kontakt med Marille. 
Styrelsen håller med om att lekplatsen minst sagt är undermålig samt att det, 
med tanke på antalet barn vid Strandängs- samt Skogsängsvägen, ligger för 
långt ifrån vilket gör att den befintliga lekplatsen blir otillgänglig. Vi ger därför 
sockenrådet klartecken att driva frågan mot kommunen och bistår gärna med 
förslag från föräldrar i steg två när kommunen beviljat önskemål om en ny 
lekplats. 
   Styrelsen anser också att en viktig fråga är säkerhet samt ansvar kring de 
olika delarna för lekplatsen vid skolan. Exempelvis är de två fotbollsmål som 
finns på baksidan av skolan i behov av renovering alternativt utbyte och anses i 
dagsläget utgöra en säkerhetsrisk. Martina tar kontakt med skolans rektor för 
att fråga var ansvaret ligger samt hur hantering kring de delar som är trasiga 
eller i behov av renovering  Vi vill också veta om det finns delar på skolans 
område där ansvaret ligger på föreningen gällande upprustning och hur ett 
sådans eventuellt ansvar ser ut om föreningen vill skänka alternativt bidraga 
med framtida utrustning. 



 

 

§5. Nästa möte 
Nästa möte sker måndag 26 september kl.19.00. Om representant från skolan 
kommer  medverka föreslår vi skolans matsal som plats för mötet, annars ses vi 
hemma hos Lotti. 
  Frågor att diskutera kring är planering av höstens aktivitetsdag, Anna kollar 
med personal om förslag på datum för detta. 

§6. Mötets avslutande 
Marille Löfgren tackar närvarande för mötet samt riktar ett tack till de tidigare 
styrelsemedlemmarna för en fin insats under året! 

 

 


