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Närvarande: Jenny Forsén, Tina Flodins, Jenny Karlsson, Ida Karlsson, Anna Karlsson, 

Michaéla Hoffman 
 

§1 Mötets öppnande 
Tina öppnar mötet.  

 
§2 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes utan några ändringar.  
 
§4 Genomgång/uppföljning föregående protokoll 

Vi gick igenom föregående protokoll och noterade att vi fortfarande inte fått några 
kontaktpersoner på de olika avdelningarna. Tina tar det en vända till med verksamheten.  

 
§5 Medlemsavgifter, nytt Swish-nummer, antal betalande 

Det är 22 familjer som betalat medlemsavgiften på 200 kronor, en har betalat 100 kronor, 
vilket är betydligt färre än tidigare år. Vi lägger upp en påminnelse om att betala 
medlemsavgiften för året i samband med att protokollet läggs ut i den officiella gruppen 
på Facebook. Utan medlemmar har vi ingen förening.  
 
Det är fortfarande det gamla Swish-numret som gäller.  
 

§6 Traditionella aktiviteter på vårterminen (Fixardag, Disco, Lopp) 
Vi är överens om att det i dagsläget inte är lämpligt att ordna något disco, förra året var det 
i mars men tidigare har det varit i maj. Vi avvaktar i nuläget.  
Tina kollar om verksamheten tänkt ha något lopp i vår, även här känns det inte lämpligt att 
vi ordnar något i nuläget men kanske kan vi sponsra på något sätt om verksamheten tänkt 
att anordna ett.  
Vi hoppas kunna få till en fixardag i vår men även här ställer Corona till det. Vi avvaktar med 
att planera ytterligare, viljan och hoppet om att ha en fixardag till våren finns i alla fall. 

 
§7 Förslag på aktiviteter i Corona 

Önskan finns om att få en basketkorg på hjul till skolan.  
Vi pratar om möjliga aktiviteter när situationen är som den är, eventuellt ett gympapass för 
förskolan. Tina skickar frågan till verksamheten om vad de vill ha och om de önskar något 
speciellt, kanske något till påsk.  
Frågan tas upp igen på nästa möte när vi hoppas att läget förändrats lite. 
 
 

 



§8 Övrigt 
För de som ska göra skolval har Tävelsås en digital träff den 28 januari klockan 18.00. Vi har 
inte hört något mer inför skolvalet om antalet barn som kommer att ges plats i skolan i 
Tävelsås.  
 

§9 Nästa möte 
Tisdagen den 16 mars klockan 20.00.  
 

§10 Mötets avslutande 
Tina avslutar mötet och tackar för ikväll. 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Michaéla Hoffman  Jenny Karlsson 
 
 
 
 


