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Protokoll styrelsemöte 2016-03-15 
Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum ek.för. 

 

Datum: 2016-03-15, kl. 18.30 

Plats: Bullerbyn 

 
Närvarande: 
Karl Fimmerstad, fastighetsansvarig 

Anki Govenius, förskolechef 

Anette Gunnarsson, sekreterare 

Måns Hensjö, ordförande 

Sarah Smith, personalansvarig 

Anders Wahlgren, vice ordförande 

Förhindrade: 
Niclas Berntsson, fixsammordnare 

Mikael Gustafsson, ekonomiansvarig 

Niklas Lind, suppleant personalansvarig 

 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Måns Hensjö. 

 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsperson 
Måns valdes till mötets ordförande. 

Anette valdes till sekreterare. 

Anders Wahlgren valdes till att justera mötets protokoll. 

 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte den 2016-02-17 godkändes. Är justerat och publicerat på 

Intranätet och Pluttra.  

 

 

5. Genomgång av ansvarsområde:  
 

a) EKONOMI 
 
Information från Mikael via e-post: 

 

Vi ligger resultatmässigt efter två månader ca -11 tkr. Detta beror delvis på att vi fick ta en del av 

kostnaderna för möblerna vi beställde i december, först i 2016.  

 

Mikael har haft kontakt med banken om vad de behöver för underlag från oss för att kunna ta 

ställning till låneansökan. Det som saknas är en verksamhetsbeskrivning samt en beskrivning av 

syftet med renoveringen. När underlaget är komplett bokas ett möte in med banken. 

 

 
b) PERSONAL 

 

Anki och Christian kommer att gå en teckenutbildning. Detta med föranledning att det 

eventuellt kommer börja ett barn till hösten som bland annat kommunicerar med teckenspråk. 
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Pedagogerna kommer gå en webbaserad miljöutbildning, 350 kr/licens. 

 

Anki kommer att gå en rektorsutbildning. 

 

Anki föreläser om Bullerbyns miljöpedagogik på Ekocentrum den 7 april. Även Ulrika och Lydia är 

med. 

 

 

c) VERKSAMHET  
 

Rekrytering av barn till sommaren/hösten är nästintill klar, det blir troligtvis 35 barn till hösten. 

 

Ansökan för att söka bidrag för mindre barngrupper till nästa läsår har skickas in. 

 

Anders är med på tillsynsbesöket den 8 april kl 8.30. Måns mailar tilltänkta nya 

styrelseledamöter om någon av dem kan vara med, svar ges till Anki. 

 

En granskning kommer att göras gällande vår miljödiplomering den 27 april. 

 
En inbjudan till diskussionskvällen den 29 mars har skickats ut. 

 

Bullerbyn kommer fortsättningsvis inte anordna någon fotografering av barnen. Anders tillfrågar 

Johannes Carlsson om han kan ta en gruppbild av barnen på våren och hösten som sedan kan 

distribueras ut till föräldrarna. 

 

Måns har kontaktat Aspen Montessoris styrelseordförande angående ett eventuellt samarbete.  

Avvaktar till hösten då de har tillsatt en ny rektor samt styrelse. 

 
 

d) FASTIGHET / FIX 

 

För att få bukt med den leriga utegården behöver gräsmattan dressas. Detta görs under tidig 

sommar och bör göras av en entreprenör. Frågan behandlas igen på nästa styrelsemöte. 

 

Vårens fixardagar blir den 23 april och 21 maj. Anders skickar ut kallelse via bokat.se. 

 

Karl och Johanna har haft en barnsäkerhetsrond. Är några saker som behöver åtgärdas, Karl 

mailar till Anders som uppdaterar fixarlistan. 
 

Diskussioner förs om hur fixarlistan ska administreras på bästa sätt. Anders tar upp frågan med 

ny fixansvarig. 

 

 

6. Bullerbyns arbetsgrupper 
 

En genomgång av uppdragsbeskrivning för styrelsen och arbetsgrupperna gjordes. Anette 

uppdaterar dokumentet som kommer att presenteras på föreningsstämman. 
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7. Övrigt 
 

Under sommarstängningen ansvarar jourfamiljen för att Bullerbyns postlåda töms. Posten 

lämnas i vagnsförrådet. Anette uppdaterar berörda dokument/skyltar. 

 

 

8. Nästa möte 
 

Förslag till nästa styrelsemöte är den 13 april. Niklas fixar fika. 

Kommande möten: 23/3 (föreningsstämma), 8/4 (Stures). 
Måns skickar ut mail till berörda personer angående datum för nästa styrelsemöte samt om 

Stures. 

 

 

9. Mötet avslutas 
 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande. 

 

 

 
Vid protokollet  Justeras   

Anette Gunnarsson  Anders Wahlgren   


