
Styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 

 
Plats:   Tävelsås Förskola/Skola 
Datum:   2020-08-20 
Tid:  20.00 
Närvarande: Jenny Forsén, Tina Flodins, Ida Karlsson,  

Michaéla Hoffman, Jenny Karlsson, Aleksandra Porczak 
 
 

§1 Mötets öppnande 
Tina öppnar verksamhetsårets första styrelsemöte.  

 
§2 Val av justerare 

Jenny K valdes att justera protokollet.  
 
§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes.  
 
§4 Genomgång/uppföljning föregående protokoll 

Det har varit svårt att hitta ett material som håller bra för användning ute under längre tid 
att göra käpphästar av, därför diskuterar vi istället att köpa in färdiga käpphästar.  
 
Hästen på stora gården har fått en ny sadel, tack till dig/er som skänkt den nya sadeln. 
Hästen behöver dock ett nytt huvud också, Olof har lovat att förse hästen med ett sådant.  
 
Vi har fortfarande inte fått några kontaktpersoner förskolans olika avdelningar eller i 
skolan och på fritids. Frågan tas med till kommande samrådsmöte.  
 
Problemet med att byta firmatecknare på banken håller i sig liksom svårigheterna att byta 
Swish-nummer. Vi hoppas att det ska fungera efter dagens årsmöte och konstituerande 
möte.  

 
§5 Samrådsmöte 

Sofie har skickat ut datum för samrådsmöte. Mötet blir tisdagen den 1 september klockan 
18.30 i matsalen.  
 
Punkter som vi tar med till samrådsmötet är: 

• kontaktpersoner på samtliga förskolans avdelningar, i skolan och på fritids. 

• önskemål inför fixardagen (Tina skickar ut till personalen på de olika avdelningarna 
samt skolan för att samla in deras önskemål inför mötet. Svar behövs senast den 28 
augusti). 

 
§6 Medlemsavgifter, nytt Swish-nummer 

Tina fixar lappar med information om Föräldraföreningen och medlemsavgiften. Jenny F 
tar fram QR-kod som bifogas för att förenkla betalningen av medlemsavgiften via Swish. 

 
 



§7 Fixardag 
Fixardagen i våras blev inställd pga. Coronapandemin men behovet av en sådan dag finns 
kvar. Vi bokar in lördagen den 26 september för fixardag nu i höst, tiden som gäller är 
9.00-13.00.  Eftersom det är relativt kort varsel inför dagen kommer vi fokusera på 
mindre fix och spara större projekt till vårens fixardag. 
 
Eftersom Covid19 inte lämnat oss ber vi i informationen inför dagen att föräldrar i 
möjligaste mån ska komma utan barn för att antalet personer inte ska bli för många. 
Alternativa lösningar diskuteras om det finns ett stort engagemang för att vara med. Som 
vanligt bjuds det på korv och dryck.  
 
Michaéla fixar information inför dagen och lägger upp den i Facebook-gruppen 
tillsammans med en omröstning om hur många som kan/vill komma. 

 
§8 Barnens Vasalopp 

Även Barnens Vasalopp blev inställt på grund av pandemin i våras. Vi avvaktar med att 
planera ett nytt tillfälle men har kvar ambitionen att ordna någon form av lopp under 
året.  

  
§9 Övrigt 

Vi diskuterar övriga förslag på aktiviteter för det kommande året som såpbubbeldag och 
yoga för barn eller om det finns något tänkbart i Musik i Syds nya utbud längre fram 
under året. 

 
§10 Nästa möte 

Hos Jenny K, måndagen den 21 september klockan 20.00.  
 
§11 Mötets avslutande 

Tina avslutar mötet och tackar för idag. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Michaéla Hoffman   Jenny Karlsson 


