
Protokoll Styrelsemöte Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Matsalen Tävelsås Förskola/Skola 

Datum:  2022-11-21 

Tid: 19.30 

Närvarande:  Johanna Svensson, Madeleine Karlsson, Therese Sandberg, Hanna 

Foss, Rayén Navarette, Frida Wigstrand, Michaéla Hoffman 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Michaéla hälsade välkomna och öppnar mötet.  

§ 2 Val av justerare 

Johanna väljs till justerare.  

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  

§ 4 Genomgång föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom utan några ytterligare kommentarer.  

§ 5 Ekonomi och antal medlemmar  

42 betalande medlemmar i dagsläget vilket är ganska lågt så vi påminner 
om att det är inbetalning vid varje nytt läsår. Infolapp om 
Föräldraföreningen sitter på varje dörr till dom olika avdelningarna och vi 
pratade även om att låta David Ozolins skicka ut ett mejl till alla föräldrar 
med information om Föräldraföreningen.                                              
15452,34 kr på kontot finns idag.  

§ 6 Genomförda aktiviteter/inköp 
- Barnens Vasalopp genomfördes i september. 
- Halloween-pumpor har köpts in till verksamheten som barnen fått 

vara med att karva ut.  

§ 7 Kommande aktiviteter/inköp 
- Julgranar fixas till förskoleavdelningarna och granris till fritids efter 

önskemål.  
- Snällkalender köps in till förskolan och fritids, totalt sju stycken. 

Therese köper in.  
- Julpresent ordnas av Hanna och överlämnas till personalen i början 

på december.  
- Minnesträd. Ingelas minnesträd som är ett äppelträd har planterats 

på baksidan av skolan. Det är betalt av pengar från skoljoggen och 
föräldraföreningen.  

- Pensionspresent till Annelie på Vågen/Vinden som slutar vid 
årsskiftet.  Madelene kollar runt lite vad som kan vara passande. 



- Trollkarl. Michaéla kollar med trollkarlen om han är tillgänglig till 
vårterminen och om det då skulle passa med ett uppträde för hela 
skolan.  

- Teater. Madelene har undersökt möjligheten för barnen att åka på 
teater men det är mycket som ska stämma med tider, skjuts och 
maxantal på barn. Ännu oklart om det är genomförbart.   

- Disco för F-3 17/3-23. Planering för det på nästa möte.  
- Fixardag. Datum sätts under nästa möte.  
- Övriga inkomna önskemål från verksamheten efter APT 15/11-22: 

Käpphästhindren har slitits ut och behöver fixas till. Detta görs till 
våren under fixardagen. 

§ 8 Valberedningsarbete 
 
Efter detta läsår är det några i styrelsen som måste avgå då dom suttit sina 
tre år. Vi arbetar hela tiden med att hitta nya medlemmar som vill fylla 
dessa platser. Vi skulle vara lite extra glada om även någon man hade varit 
intresserad av styrelsearbetet.  
 

§ 9 Samverkan KaTäVe 

Det finns planer på att ha mer samarbete med Vederslöv och Kalvsviks 
föräldraföreningar. Eftersom vi har samma rektorer tror vi det skulle gynna 
alla i större frågor. Michaéla har pratat med dom och försöker få till ett 
möte i januari.  

§10 Kommande möten 
- Öppet möte 6/2 19.00. OBS! Alla som vill är välkomna.  
- Samråd blir någon gång i början på vårterminen.  

§ 11 Övrigt 

Vi pratade om diskussionen som uppstått bland föräldrar kopplat till 
förskolans och fritids sammanslagningar vid jul och sommar. Rektorerna 
har meddelat att de uppmuntrar input och tycker att det är bra att få till sig 
denna information så att de kan tydliggöra när det behövs och att ha en 
konstruktiv dialog.   

§ 12 Mötets avslutande 

Michaéla tackade för ikväll och avslutade mötet.  

 

Vid protokollet                                                      Justerare 

 

 

_______________________                                _____________________ 

Frida Wigstrand                                                      Johanna Svensson 



 


