
Protokoll Tävelsås Föräldraförening Styrelsemöte 
 

 Dag & tid:  2018-03-15 kl 20.00 
 
 Närvarande:  Therese Strååth, Cecilia Rudbrant, Åsa Barrdahl & Michaéla 
    Hoffman 
 Ej närvarande:  Anna Karlsson & Olof Forslund 
 
§1 Mötets öppnande  
 Therese öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§2 Val av justerare 
 Cecilia valdes att justera protokollet. 
 

§3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 

§4 Genomgång/uppföljning av föregående protokoll 
 Föregående protokoll gicks igenom & lades till handlingarna. 
 

§5 Blomma 
 Vi pratar om hur vi vill göra med blomma till sjukskriven personal. Vi bestämmer att vi hjälps åt 
 att hålla koll om det är personal som är sjukskriven. Blomma skickas vid långtidssjukskrivningar 
 som överskrider 60 dagar eller vid sjukskrivningar vid plötsliga händelser, olyckor eller 
 sjukdomar. 
 

§6 Fixardag 
 Datumet är tidigare satt till den 22 april. Vi diskuterar att eventuellt ha det en kväll i veckan 
 istället. Vi kollar av med personalen om de har synpunkter på om vi skulle ha den en kväll 
 eftersom verksamhet bedrivs till 18.00. Om personalen inte har synpunkter lägger vi ut 
 alternativen som en omröstning i Föräldraföreningens sida på Facebook. 
 Therese mailar Eva för att få verksamhetens önskemål om vad de vill ha gjort på fixardagen. 
 Önskemålen vill vi ha in innan påsk för att kunna planera fixardagen. Vi kommer träffa Eva 
 innan för ett kort möte om önskemålen och eventuella regler vi behöver ta hänsyn till. 
 Tidigare inkomna önskemål är en tankstation samt vägskyltar på Gula Villans gård. Vi kollar om 
 det är något de önskar till de andra gårdarna också. 
 Förslag från oss är att göra vid de små husen på stora och lilla gården till kiosk eller liknande. 
 

§7 Disco 
 Disco för årskurs 1-3 blir fredagen den 4 maj. Cecilia & Åsa tar huvudansvaret för Discot som 
 kommer att hållas i bygdegården. Vi behöver hjälp av fler föräldrar som kan hjälpa till på 
 kvällen för discot.    
 

§8 Böcker 
 Vi diskuterar olika böcker för inköp till både förskolan och skolan. Förslag är bland annat 
 ”Trädens knoppar”, med tanke på terminens tema, och ”Stopp min kropp” om rätten att 
 bestämma över sin egen kropp. 
 

§9 Brandbilsbesök 
 Polisen hade ingen möjlighet att göra besök i verksamheten som istället får besök av en 
 brandbil under våren. Vi gör ett schema för besöket som blir en dag i april eller maj i samråd 
 med ansvariga på Räddningstjänsten och i verksamheten.   
 

§10 Lokalsituationen 
 Inget nytt i dagsläget när det gäller lokalerna. 
  
 



§11 Ekonomi 
 Någon ytterligare medlemsavgift är betald sedan förra mötet. Ekonomin är god i föreningen. 
 
§12 Övrigt 
 Vasalopp/Springvasa 
 Eftersom snön envist legat kvar och vi redan har ett antal aktiviteter under april & maj skjuter vi 
 på Vasaloppet till en dag i början på september, förmodligen vecka 34. 
 
 Aktivitet till hösten 
 Vi kollar möjligheterna att få till en aktivitet på temat rytmik/musik/rörelse till hösten. 
 
 Byggnation och idrottshall 
 Vi diskuterar skissen av byggnationen som Vidingehems VD presenterade på Sockenrådets 
 årsmöte. Byggnationen planeras på de två åkrarna längst norr ut, mitt emot kyrkan och 
 nuvarande skolan/förskolan. Det planeras för en förskola med 8-10 avdelningar samt parkering 
 till den, lägenheter, parhus och villatomter. Vi saknar dock en idrottshall/gymnastiksal på skissen 
 och kommer därför att göra en skrivelse till Vidingehem och kommunens Landsbyggsutvecklare 
 för att få svar på varför man inte tagit med det på skissen samt föreslå att göra om skissen för 
 att få med en idrottshall. Ska vi önska ska vi göra det nu och det kostar ingenting att önska 
 resonerar vi. 
 

§13 Nästa möte 
 Nästa möte blir under vecka 15, oklart än vilken dag då vi behöver kolla det med de 
 styrelsemedlemmar som inte är närvarande på dagens möte. 
 

§14 Mötets avslutande 
 Therese avslutar mötet.   
 
 
 
 
 
Sekreterare:     Protokollet justeras av: 
 
 
 
            
Michaéla Hoffman    Cecilia Rudbrant 


