
Styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Övre Bergagård 

Datum:  2018-11-08 

Tid: 19.30 

Närvarande:  Anna Karlsson, Aleksandra Porczak, Cecilia Rudbrant, Therese Strååth, 
Tina Flodins, Olof Forslund, Michaéla Hoffman 

 

1§ Mötets öppnande 

Therese öppnar mötet och hälsar välkomna.  

 

2§ Val av justerare 

Tina väljs att justera protokollet.  

 

3§ Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

4§ Genomgång / uppföljning föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna.  

 

5§ Ekonomi  

31 familjer har betalat in medlemsavgiften för året och en familj har betalat in för enbart presenten 
till personalen. Det är ungefär hälften av antalet medlemmar som betalade förra året. Vi påminner i 
gruppen på Facebook om att betala medlemsavgiften.  

Föreningen har idag 23 488 kronor på kontot. 

 

6§ Skrivelse idrottshall 

Vi undersöker möjligheterna att skicka in förslaget på nytt som ett medborgarförslag i samarbete 
med Sockenrådet.  

 

§7 Inköp till Båten / Flotten 

Önskemål har kommit från Båten och Flotten om gå-vagn och springcykel, en eller två av varje. Vi 
föreslår på samrådsmötet i nästa vecka att vi står för inköp av en gå-vagn och en springcykel om de 
köper in en av varje också. Egentligen vill vi inte sponsra med saker som bör ingå i verksamheten men 



i det här fallet gäller det de allra minsta barnen som inte kan ta de av alla aktiviteter som vi gör, 
Barnens Vasalopp exempelvis, kan vi tänka oss att ändå sponsra om verksamheten också bidrar.   

 

7§ Samrådsmöte 14/11 

Onsdagen den 14 november är alla föräldrar till barn i verksamheten, både förskola och skola, i 
Tävelsås välkomna till samrådsmötet med Sofie och Eva. Föräldraföreningen kommer att 
representeras på mötet men det är bra om alla som är intresserade av barnens vardag på förskolan 
och skolan närvarar. Tiden är satt till 19.30-20.30.  

 

8§ Julklapp personalen 

Vi ordnar en korg med gott i år precis som föregående år. Överlämnandet kommer att ske vid ett 
tillfälle under andra veckan i december. 

 

9§ Vårens aktiviteter 

Vi kollar angående trollkarl enligt önskemål från skolan. Disco för skolan under maj. Fixardag i april. 
Efter det uppskattade brandbilsbesöket undersöker vi igen möjligheten att få en polisbil till förskolan 
under våren, vi börjar med att kolla med polishögskolan om intresse finns hos dem att komma ut och 
visa upp sig och en bil.  

 

10§ Paviljong och övriga lokaler 

Inga direkta synpunkter på lokalerna. Generellt verkar nöjdheten större nu när det finns mer 
utrymme, i och med paviljongen, än tidigare.  

 

11§ Maten 

Vi har fått synpunkter från flera håll om att maten som serveras inte håller samma nivå som tidigare. 
Främst gäller det att menyn är svår för barnen att ta till sig med många nyheter i kombinationer utan 
att det finns ett alternativ som barnen känner igen. Vi tar med oss frågan till samrådsmötet till att 
börja med. 

 

12§ Övriga frågor 

- HLR 

Personalen får kontinuerlig HLR utbildning och vi anser inte att en HLR-utbildning ger 
guldkant på barnens vardag även om det såklart är en bra grej. De flesta BVC erbjuder HLR 
för de som vill gå en utbildning.  

 

13§ Nästa möte 

Blir i mitten på januari. Vi återkommer med datum när det närmar sig.  

 



14§ Mötet avslutas 

Therese avslutar mötet.  

 

 

______________________  ______________________ 

Vid protokollet  Justeras  

Michaéla Hoffman  Tina Flodins 


