
Protokoll styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 
2019-10-03 
 
Närvarande: Sofia Gustavsson, Tina Flodins, Jenny Forsén, Emma Westin, Jenny Karlsson och 
Olof Forslund 
 

1 Mötets öppnande  
Tina öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

2 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare valdes Emma Westin. 
 

3 Fastställande av dagordning 
Dagordning för mötet fastställdes. 
 

4 Företags och föreningskväll Tävelsås Sockenråd 
Arrangeras i Bygdegården den 6/11 kl 18.00. Vi bestämde att närvara med två 
representanter. Tina anmäler till Sockenrådet 
 

5 Höstens kommande aktiviteter 
Tina har fått in önskemål från personalen angående inköp av diverse saker till 
skolan/förskolan. Följande beslutade vi att köpa in: 

• Fjärilsbuske med jord. Olof ansvarar 
• Hoppdjur 2 st med sitthöjd på helst 20 cm. Sofia ansvarar 
• Käpphäst 10 st. Olof undersöker möjligheten att tillverka egna i trä istället för att 

köpa. Tina ska undersöka om Fritids vill måla käpphästarna.  
• Det behövs en ny sadel till trähästen. Alla i styrelsen håller utkik efter en sadel. 
• Pumpor ska köpas in, Tina ansvarar och ställer även frågan om fritids vill fixa till 

dom. Jenny K kollar så att ljusen till pumporna är hela. 
• Emma kollar upp om det skulle vara möjligt med ett ambulansbesök. 

 
6 Firmatecknare 

Sofia skriver ut protokoll från konstituerande mötet och skickar till Emma som i sin tur 
skickar vidare till Jenny F. 
 

7 Avtackning 
Ann Carlsson ska avtackas. Tina frågar rektor Sofie om vilka tider hon jobbar. 
 

8 Julklapp 
Julgodis till personalrummet. Alla kollar hemma om en korg att förvara det i.  
 

9 Sockenrådets insamling till lådcykel 
Vi beslutade att bidra med 5 000 kr till sockenrådets insamling till lådcykeln. Jenny F tar 
kontakt med Hans Olofsson angående betalning. 

 



10 Övriga frågor 
• Vi undersöker möjliga datum för disco för vårterminen 2020. Tina ansvarar. 
• Tina lägger ut årsmötesprotokollet på föräldraföreningens facebooksida. 
• Emma skickar uppdaterade uppgifter tävelsås.se, adress johan.olofsson@4h.se 
• Nästa möte ska vi diskutera hur vi bäst kommer ut med info om 

föräldraföreningen. 

 

11   Nästa möte är måndag den 20 januari kl 20.00 hos Jenny K i Kängslebäck.  

 

 

 

Vid protokollet   Protkolljusterare 
 
 

 
 
Olof Forslund, sekreterare  Emma Westin 

 
 
  

 
 
 

 

 


