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Närvarande: Tina Flodins, Jenny Karlsson, Ida Karlsson, Michaéla Hoffman, Aleksandra 
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§1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas av ordförande.  

 
§2 Val av justerare 

Jenny Karlsson valdes att justera även detta protokoll.  
 
§3 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställdes. 
 
§4 Genomgång/uppföljning föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll. 
Mailadresserna till Cecilia och Joakim, våra kontaktpersoner i verksamheten, har vi 
fortfarande inte fått. Protokollet från Samverkansmötet har inte kommit, hög 
arbetsbelastning sägs vara anledningen men Mats lovar att skicka det så snart alla 
rekryteringar är klara. 
 
Swish-numret är fortfarande det gamla men alla papper ska äntligen vara på plats så 
målsättningen är att det nya numret ska vara i bruk innan det här verksamhetsåret är slut.  

 
§5 Medlemsavgifter, nytt Swish-nummer, antal betalande 

I dagsläget är det ett 60-tal betalande, många betalade in i samband med påminnelsen som 
alltså hade önskad effekt.  
Ny medlemsavgift ska betalas i samband med nästa läsår eftersom föräldraföreningens 
verksamhetsår löper 1 augusti till 31 juli. 
 

§6 Förskolans dag 20/5 
Vi spånar på vad vi kan göra till förskolans dag. Förslag på fröer, exempelvis sockerärtor, 
spenat, morötter, rädisor och ringblomma) och planteringsjord, Aleksandra ordnar fröer 
och Michaéla köper jord. Tina kollar med verksamheten vad som är okej som 
alternativ/tillägg och Jenny K fixar det efter avstämning. 

 
§7 Påskjakt 

Reaktionerna på påskjakten har varit, vad vi hört, enbart positiva. Materialet till påskjakten 
sparas och finns om det skulle vara aktuellt med en liknande aktivitet ett senare år.  

 
 
 
 



§8 Sommarpresent 
Vi bollar idéer på sommarpresent. Budgeten brukar ligga på cirka 50 kronor per person. 
Michaéla kollar med Emilia på Barnens Trädgård vad hon kan erbjuda. Förslag finns att 
komplettera med en fröpåse eller liknande.  
 

§9 Övrigt 
Vi pratar om framtiden, både avseende barnen födda 2016 som är många, och hur 
verksamheten tänker framåt för att barnen ska få plats när de ska gå över till skolan under 
nästa år. Tina kontaktar Mats och frågar hur de tänker framåt som ett första steg. Ska vi 
driva något i frågan behöver vi påbörja det arbetet nu, i god tid.  
 
Vi lyfter också frågan om vilken skola som åk 3 kommer att flyttas till, om det är Ljungfälle 
som gäller och från vilket läsår det blir aktuellt i så fall. Vi tycker att barnen ska få chansen 
att lära känna den nya miljön genom att ha exempelvis gympa under årskurs 3 på den 
skolan dit de kommer att börja årskurs 4. Anna tar upp frågan på det kommande 
föräldramötet. 
 

§10 Årsmöte 
Årsmötet blir måndagen den 13 september klockan 18.00.  
Aleksandra och Tina har suttit sina tre år och får inte, enligt stadgarna, sitta kvar i styrelsen under 
nästa verksamhetsår. Vi söker därför nya medlemmar till styrelsen inför nästkommande år så att 
föreningen kan leva vidare.  

 

§11 Nästa möte 
Nästa möte blir årsmötet och det konstituerande mötet som följer på årsmötet.  
 

§12 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för idag och avslutar mötet. 

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
______________________  ______________________ 
 
Michaéla Hoffman  Jenny Karlsson 
 
 
 
 


