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Protokoll styrelsemöte 2015-08-19 
Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för. 

 

Datum: 2015-08-19, kl. 18.30 

Plats: Bullerbyn 

 
Närvarande: 
Niclas Berntsson, fixsammordnare 

Anki Govenius, förskolechef 

Mikael Gustafsson, ekonomiansvarig 

Måns Hensjö, ordförande 

Niklas Lind, suppleant personalansvarig 

Sara Smith, personalansvarig 

Heidi Peters – med på mötet 

Förhindrade: 
Karl Fimmerstad, fastighetsansvarig 

Anette Gunnarsson, sekreterare 

Anders Wahlgren, vice ordförande 

 
 

1. Mötets öppnande 
Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Måns Hensjö. 

 

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman/kvinna  
Måns Hensjö valdes till mötets ordförande. 

Niclas B valdes till sekreterare. 

Mikael valdes till att justera mötets protokoll. 

 
 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

 

 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte den 2015-06-10 godkändes. Är justerat och publicerat på 

Pluttra och Intranätet. Eventuella uppdrag och återkoppling redovisas under respektive punkt. 

 

 
5. Genomgång av ansvarsområde:  
 

 

a) EKONOMI 
 

Några av de barn som tidigare tackat ja till plats på Bullerbyn har hoppat av. De har delvis ersatts 

med andra, men intäkterna under hösten kommer ändå vara lägre än budgeterat. Ny prognos      

-500 SEK på helåret. Mikael skall dubbelkolla beräkningarna. 

  

Inga ej absolut nödvändiga inköp bör göras. 
 

 

b) PERSONAL 
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Ny lön för barnskötarna skall sättas från september och rapporteras in till kommunal. 

 

Ang. Heidis kommande föräldraledighet skall Sara/Niklas kolla upp i medarbetarsamtal 

individers planer för att göra en plan för vikariatslösning. Från 1 januari skall en vikare vara på 

plats. 

 

c) VERKSAMHET  
 

Mail från Anki: 

 
Presentation av Heidi. 

 

Några grejor som behövs åtgärdas på fixdagar (hyllor nere i pedagogernas arbetsrum,  

fönsterstpärr safiren,  några platta IKEA paket skall monteras i nya ingången, utemöblerna som 

behöver målas  och som behöver förändras till nästa sommar. 

 

Utvärdering efter sommarjour att tillse inför sommar 2016 att alla veckor jourbemannas då t ex 

gräset växer igen. 

 

Plan inför när Heidi går på föräldraledighet. - Se under punkten personal 5b. 
 

Ansökan till allmänna arvsfonden och andra stipendier – Ta upp frågan på infomötet för nya 

familjer och se om någon där kan/vill? 

 

Sammanfattning av studiedagen och verksamhetsplan för 2015/2016. Verksamhetsplaner till 

Niklas/Sara för genomlösning. 

 

 

d) FASTIGHET  
 

Mail från Karl: 

 

Bygglovet för renovering och ombyggnation klart!  

 

Fiberinstallationen är klar. Johannes har lovat att sköta bytet i huset så snart jag anmält nya 

abonnemanget till Telia. 

 

Underhållsplanen är inte påbörjad. 

 
 

 

e) FIXARGRUPPEN   

 

Därtill ska vattenutkastaren till vattentunnan kopplas på.” 

 

Måns: Fixardagar under hösten och jourveckorna under sommaren?  17 oktober och 7 

november 

 

Karl: Oklart hur mycket fix som blivit gjort under sommaren? Niclas?  
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f) INFORMATION 

 

Bullerbyns arbetsgrupper HT-15? (vilka är med vart? uppgifter?) – behöver uppdateras!! Måns? 

 

Måns kollar med Festkommittén om fest i samband med Fixardag höst.  

 

Niclas kollar med nya familjer om deltagande i Fixgruppen som ersättare för Niklas/Sofia och 

Anette/Anders som arbetar i styrelsen numera. 
 

 

 

6. Övrigt 
 

Från förra mötet: Har en mobiltelefon köpts in? Abonnemang/mobilnr ? Info till föräldrar? 

Telefonpolicy? 

 

Anders W skall arbeta fram ett förslag till en mobilpolicy Bullerbyn 

 
Anki tog upp att Johannes undersöker om Bullerbyn kan få 1 stationär och 1 bärbar dator från 

hans jobb till billigare penning. 

 

 

7. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 23 september.  

Anette undrar: går det att byta till mån 21/9 eller tors 24/9??’ 

Mötet ligger kvar! 

Niclas tar med fika. 
 

 

8. Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande. 

 

 

Vid protokollet  Justeras   

Niclas Berntsson  Mikael Gustavsson   


