
Protokoll Tävelsås Föräldraförening Styrelsemöte 
 

 Dag & tid:  2018-04-09 kl 20.00 
 

Närvarande:  Therese Strååth, Cecilia Rudbrant, Anna Karlsson, Olof   
                                 Forslund, Åsa Barrdahl & Michaéla Hoffman 
 

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

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes.   

 
§3 Val av justerare 
 Anna valdes att justera protokollet. 
 

§4 Genomgång/uppföljning av föregående protokoll 
 Vi gick igenom föregående protokoll och la det till handlingarna. 
 

§5 Ekonomi 
 Ekonomin är fortsatt god. Inga nya medlemsavgifter har inkommit sedan föregående möte. 
 

§6 Fixardag 
Väldigt få anmälda än så länge via anmälan i Facebook-gruppen. Vi hoppas att fler anmäler 
vi kan göra så mycket som möjligt för barnen den 22 april. Anna gör en affisch och sätter 
upp som påminnelse. Olof sköter handlingen. Vi bjuder på korv med bröd, dricka, kaffe och 
te. Vi pratar om vad som ska göras på det olika gårdarna och går igenom önskemålen från 
verksamheterna. Ansvaret för dagen fördelas enligt följande:  
Gula Villan: Cecilia 
Båten/Flotten:Anna 
Stora gården: Therese 
Skolan: Olof 
Maten: Åsa   

 

§7 Disco 
 Första infon gällande discot har gått ut. Anmälningslistor kommer inom kort.     
 

§8 Böcker 
 Vi pratar vidare om böcker vid nästa möte.  
 

§9 Brandbils besök 
 Vi kollar av med Martin och verksamheten när vi kan få ihop en dag som passar alla  
 inblandade.   
 

§10 Lokalsituationen 
 Inget nytt sedan föregående möte gällande lokalerna. 
 

§11 Övrigt 
 Sommarpresent till personalen 
 Vi diskuterar olika alternativ och funderar vidare på dem. 

 
 Byggnationen och skrivelsen gällande idrottshall 

Skrivelsen är skickad till kommunens Landsbygdsutvecklare, Vidingehems VD och  



Vidingehems styrelse. Det är endast Vidingehems VD som svarat. I och med det  
svaret fick vi information om att projektet drivs tillsammans med Utbildningsförvaltningen 
och Kultur och Fritidsförvaltningen. Skrivelsen skickas därför även till båda de 
förvaltningarna samt nämnderna för dem.  

 

§12 Nästa möte 
 Blir i början på Juni. Oklart än vilken dag. 
 

§13 Mötets avslutande 
 Therese tackar för ikväll och avslutasr mötet. .   
 
 
 
Sekreterare:     Protokollet justeras av: 
 
 
 
            
Michaéla Hoffman    Anna Karlsson 


