
Protokoll öppet styrelsemöte 

Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Digitalt möte 

Datum:  2022-02-07 

Tid: 19.00 

Närvarande:  Styrelse: Michaela Hoffman, Jenny Karlsson, Frida Wigstrand, 

Hanna Foss Nygren, Johanna Svensson, Rayen Navarrete, Jenny 

Forsen. 

Föräldrar: Helena Åkesson, Linda Söderström, Lina Stenemo, 

Madelene Jägervall, 

Representanter från förskola och skola: Cecilia Larson och Joakim 

Armblad-Magnusson 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Michaela öppnar mötet. 

§ 2 Val av justerare 

Frida Wigstrand valdes till justerare 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordning fastställs 

§ 4 Information om det öppna mötet  
Presentation av syftet med öppet möte: Att berätta om föräldraförenings 
arbete, insyn i styrelsearbetet samt ställa frågor och ge förslag.  
Styrelsen presenterar sig. Personalen och övriga närvarande presenterar 
sig. 

§ 5 Genomgång föregående protokoll 

Vi går igenom föregående protokoll. 

§ 6 Ekonomi och antal medlemmar  

Vi har 39 betalande medlemmar för det här året. I kassan just nu ca.16 300 
kr. Från och med nu måste föräldraföreningen betala 1100 kr per år till 
Swedbank för att ha tillgång till ett konto och swish. Jenny Forsén ansvarar 
för påminnelse om medlemsavgift och vad föräldraföreningen gör med 
medlemsavgiften. Förskolans personal kan hjälpa till att sprida information 
om föräldraföreningen via sin blogg. 

 

 

 



§ 7 Information från skolan/förskolans representanter 

Joakim från fritids: Personalen tackar för stödet de fått de senaste 
veckorna under Corona pandemin. De önskar att få besök av trollkarl eller 
någon form av teater till skolan igen. Hälsning från köket att de kommer 
börja med veckans grönsak. Vill skapa nyfikenhet kring grönsaker och frukt. 
De tackar för julgåvan, basketkorg och hjälmar. 

Cecillia från förskolan: De är tacksamma för alla aktiviteter. Dom ser att det 
ger barnen glädje i verksamheten. Vasaloppet oerhört tacksamt.  

Föräldraföreningen kan sponsra med varor till bakning om så önskas.   

 

§ 8 Genomförda aktiviteter/inköp 
- Barnens Vasalopp: Var uppskattat och arrangeras gärna igen.  
- Julpresent: Gottekorg med både godis och frukt.  
- Företags- och föreningsträff Sockenrådet: Syftet var att företag och 

föreningar i Tävelsås med omnejd skulle lära känna varandra och ha 
kontakt med varandra. 

- Multisporthjälmar: Det har köpts in 10st till skola/fritids.  
- Basketkorg fixat till skola/fritids 
- Pumpor till Halloween både förskola/skola 
- Julgranar och belysning till förskola. 

§ 9 Kommande aktiviteter/inköp 
- Disco för F-1 & 2–3. Från föräldraföreningen tar Johanna tar ansvar 

för F-1 och Rayen ansvarat för 2-3. Linda Söderström och Helena 
Åkesson hjälper till. Jenny k finns som bollplank. 

- Käpphästar – Skolan önskar ca. 6 stycken nya Käpphästar. Helena 
Åkesson kollar med en bekant om hen kan snickra käpphästar. 
Förskolans käpphästar behöver lagas, dessa ses över på fixardagen. 

- Samråd- öppet för alla föräldrar.  
- Fixardagen blir den 23 april. Personalen på förskola/skola har till 31 

mars på sig att ge önskemål. Skolan önskar en hoppa hage i form av 
en orm på asfalten och ny kingruta. Tips: fia med knuff att ritat upp 
på asfalten.  

- Aktivitet påsk- skattjakt liknande förra året. Vi funderar vidare på 
skatten. Förslag från skolan, bok: Musse och Hlelium. 

- Förskolans dag: Föräldraföreningen står för glass  
- Fritidshemmets dag: Föräldraföreningen står för glass. 

 

 

 

 



§ 10 Valberedningsarbete 
- Avgående styrelsemedlemmar: Jenny Karlsson och Jenny Forsén. 

Alla hjälps åt att hålla öron och ögon öppna för nya 
styrelsemedlemmar. Det ska finnas ett färdigt förslag på ny styrelse 
i början av juni.   

 
- Vi lyfter jämställdhetsaspekten. Killar som är intresserade är extra 

välkomna, men det viktigast är att vilja delta i föräldraföreningens 
styrelse. Joakim från fritids kan tänka sig att vara ledamot i 
styrelsen, vi återkommer om behovet anses finnas.  

§ 11 Skolval 2022 
Beslut togs den 2 februari för att en ytterligare paviljong ska placeras i 
Tävelsås skola. Enligt beslut ska paviljongen placeras på skolgårdens södra 
sida, där de kan expandera staketet väster ut. Gula villans gård? Det finns 
en budget på 6 miljoner kronor. Arbetsgruppen finns tillgängliga för input 
till tjänstemännen.    
    
§ 12 Övriga frågor 

Vi för en diskussion om att vi föräldrar saknar fysiska träffar, där vi får ta 
del av barnens vardag på förskola och skola. Förslag på öppet hus till 
personalen på förskola/skola beroende på hur restriktionerna försvinner. 
Föräldrarnas input från dagens öppna möte är att mötet gett en positiv syn 
på föräldraföreningens arbete. Roligt att se och höra engagemanget från 
styrelsen medlemmar.  

§ 13 Kommande möten 
- Styrelsemöte 5/4 kl. 20.00 

§ 13 Mötets avslutande 

Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

  

Jenny Karlsson  Frida Wigstrand 

 


