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Porczak 
 

§1 Mötets öppnande 
Tina öppnar mötet.  

 
§2 Val av justerare 

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

Dagordningen fastställdes med tillägg, Tack för blomma och Förskolans dag, på §9, Övrigt. 
 
§4 Genomgång/uppföljning föregående protokoll 

Vi gick igenom föregående protokoll och har nu fått kontaktpersoner i verksamheten, 
Cecilia på förskolan och Joakim i skolan.  

 
§5 Medlemsavgifter, nytt Swish-nummer, antal betalande 

Det var 22 familjer som betalat medlemsavgiften vid förra mötet. Vi la upp en påminnelse 
om att betala medlemsavgiften för året i samband med att föregående protokoll lades ut i 
den officiella gruppen på Facebook. Flera har hört av sig och sagt att de nu betalat, något 
antal har vi dock inte i dagsläget.  
 
Det är fortfarande det gamla Swish-numret som gäller och det måste vara högt prioriterat 
att skicka in papperna till banken så det nya Swish-numret kommer igång samt att det blir 
ändrat vilka som är firmatecknare då det inte är uppdaterat för det här verksamhetsåret.  
 

§6 Traditionella aktiviteter på vårterminen (Fixardag, Disco, Lopp) 
Alla traditionella aktiviteter under våren ställs in pga. Corona. Jättetråkigt såklart och vi 
pratar om andra sätt att sätta guldkant på barnens vardag.  

 
§7 Samrådsmöte med verksamheten 

Protokoll ska komma från verksamheten. Till de kommer har vi våra egna 
minnesanteckningar från mötet som vi gick igenom. Anteckningarna läggs upp i gruppen 
på Facebook för info.  

 
§8 Påsk jakt 

Vi diskuterar ett eventuellt påsk-happening! I så fall veckan efter påsk eftersom påsklovet 
är innan påsk, förslagsvis tisdagen den 6/4. 
Vi ses över Teams igen på måndag 22/3 20.00 för att diskutera vidare gällande påsk-
aktiviteten. Till dess ska alla i styrelsen fundera över vad vi kan hitta på till samtliga 
avdelningar och klasser. Tina skickar kallelse.  
 



§9 Övrigt 
Blomman som skickades till Erika som är sjukskriven fram till sin föräldraledighet har 
kommit fram och vi har fått en tack-hälsning från henne, blomman uppskattades väldigt.  
 
Förskolans dag 20/5 diskuteras och vi har förslag på hur vi kan uppmärksamma den dagen. 
Vi diskuterar alternativ och enas om att vi har ett möte den 11/5 kl. 20.00 för att styra upp 
detaljerna.  
 

§10 Nästa möte 
Om behov finns blir det ett styrelsemöte den 11/5 klockan 20.00, tillsammans med planering av en 
aktivitet till förskolans dag, för att knyta ihop säcken inför sommaren. 

 

§11 Mötets avslutande 
Tina avslutar och tackar för idag.  

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Michaéla Hoffman  Jenny Karlsson 
 
 
 
 


