
Dagordning Styrelsemöte  

Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Microsoft Teams (se länk längst ner) 

Datum:  2022-04-05 

Tid: 20.00 

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

Johanna Svensson, Hanna Foss Norgren 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Michaela öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare 

 Johanna utses till justare 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 

§ 4 Ekonomi och antal medlemmar 

Banken avklarad! Det nya swish numret är nu i bruk. Vi har i nuläget 52 
betalande medlemmar. I kassan 15.456 kr.  

§ 5 Kommande aktiviteter/inköp 
 
Käpphästar önskar till skola och förskola. Jenny K tar kort på käpphästar på 
sitt jobb som är hemmasnickrade. Dessa bilder skickas till Helena som för 
vidare till sin pappa som tänkt att snickra käpphästarna.  
 
Johanna fixar frisbee till skolan och några till Gula vilan. Köper ca 12 st.  
 
Hanna och Frida fixar med att sätta upp påskjakten tisdagen den 19/4. 
Påskpresenten till skolan blir: boken Musse och Helium samt frisbee. 
Johanna kollar med fritids vilken bok som önskas i serien Musse och 
Hellium. Gula vilan får frisbee och pussel. Vi är osäkra på vad Båten, Jollen, 
Fyren önskar/behöver i sin påskpresent. Frida kollar om det är något Jollen 
önskar/behöver och Hanna kollar med Båten.  
 
Fixardagen! 
På förskolan är det bara Gula vilan som önskat till fixardagen.  Hos Gula 
villan fylleri vi i övergångstället och målar en hage på plattorna. Michaela 
beställer trafikskyltar från Jollyroom som de får under fixardagen.  
 
 



Skolan önskar att vi målar välkommen på skolgården samt en larv. Vi ska få 
en skiss från skolan. Färgen har Staffan lovat att fixa. De önskar 
käpphästhinder. Frida kollar med Maria som jobbar på Beijers om vi kan få 
material till käpphästhinder.  
 
Vi behöver ha med både trädgårdsredskap och snickeriredskap på 
fixardagen. Ritningar till hinder behöver finnas. Både innan påsk och efter 
påsk påminner Frida om fixardagen på facebook. Vi stämmer av med Rayen 
vad som finns kvar från Discot, sedan stämmer vi i styrelsen av veckan 
innan om vi behöver köpa in någon mer förtäring till fixardagen.   

§ 6 Valberedningsarbete 
Avgående styrelsemedlemmar är Jenny K och Jenny F. Just nu ingen 
förälder som anmält intresse för att bli medlem i styrelsen. Vi frågar runt 
bland föräldrar till nästa möte.  
 
§ 7 Övriga frågor 
 
Vi pratar igenom de senast diskussionerna kring lokalfrågorna och vilka 
möten som är på gång.  

§ 8 Kommande möten 
Behovsmöte den 19/4  20.00 som eventuellt avbokas. 

Nästa styrelsemöte den 10/5 20.00  

§ 9 Mötets avslutande  

Michaela avslutar mötet 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

 

  

Jenny Karlsson  Johanna Svensson 

 


