
Protokoll Styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Tävelsås Förskola/Skola 

Datum:  2021-11-02 

Tid: 20.00 

Kallade:  Jenny Karlsson, Ida Karlsson, Johanna Svensson, Hanna Foss, Frida 

Wigstrand, Michaéla Hoffman 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Michaela öppnar mötet. 

§ 2 Val av justerare 

Frida Wigstrand valdes till justerare. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs. 

§ 4 Genomgång föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll. 

§ 5 Ekonomi och antal medlemmar  

Antal medlemmar för detta verksamhetsår är i nuläget 36 stycken. 

§ 6 Genomförda aktiviteter/inköp 

Pumpor och nya batteriljus inhandlade och levererade till förskola och 
skola under vecka 42. 

§ 7 Kommande aktiviteter/inköp 

Vi väntar på bekräftelse från skolan på inköp av basketkorgen. 

Frida, Hanna, Rayen, Lotti och Madelene närvarar vid Barnens Vasalopp 
den 16/11 kl: 9:30 som äger rum för förskolan. Det blir två lopp, ett med de 
yngre barnen och ett för de äldre barnen. 

Frida fixar slätabullar, blåbärssoppa, pappmuggar och vatten. Jenny K 
lämnar servetter till Frida. Michaela ser över medaljer och beställer. 
Michaela kollar även med Olof om skyltarna.  

Ida köper in 4 friendskalendrar till skolan och 2 till förskolan. Alla 
avdelningar och klasser har blivit tillfrågade.  

Jenny F fixar julpresenten till personalen. 

Discot för f-klass och årskurs 1–3 är bokat till den 18 mars. Vi kommer 
behöva hjälp från vårdnadshavare i skolan. 

 



 

§ 8 Valberedningsarbete 
 
Till nästkommande verksamhetsår är det två styrelsemedlemmar som 
måste avgå enligt stadgarna. Valberedningsarbetet kommer ske under 
våren. Det ska finnas ett förslag på ny styrelse i slutet av våren 2022 för att 
vara klart i god tid inför årsmötet augusti 2022. Alla som är intresserade 
kvinna som man är välkomna. Vi genomför ett informationsmöte under 
våren ihop med fixardagen, där man kan ställa frågor kring arbetet i 
föräldraföreningen. 
 
§ 9 Möte med utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschefen 
       för utbildningsförvaltningen 

Alla i styrelsen har tagit del av anteckningarna. Anteckningarna finns i 
facebookgruppen för de vårdnadshavare som är intresserade.  Om 
vårdnadshavare från årskurs 3 har fått någon information från 
utbildningsförvaltningen har vi ingen kännedom om.  

§ 10 Företags- och föreningsträff med Sockenrådet 

Vi kommer besluta senast på söndag 7/11 i vår Messenger grupp vilka som 
deltar från föräldraföreningen.  

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

§ 12 Kommande möten 

Öppet möte 7/2–22, kl. 19.00  

Johanna lägger upp inbjudan i början av januari i facebookgruppen. 

Samrådsmötet våren 2022 kommer vara öppet för alla vårdnadshavare 
enligt rektor Sofie. Inbjudan till mötet kommer några veckor innan.  

Styrelsemöte 5/4, kl:20.00 

§ 13 Mötets avslutande 

Michaela avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

  

Jenny Karlsson  Frida Wigstrand 

 


