
 

 

Styrelseprotokoll 21 januari 2015 

Närvarande: Maria Billberg, Mikael Gustafsson, Anki Govenius, Måns Hensjö, Anette Wahlgren  

Förhindrade: Sara Smith, Beatrice Otterberg, Karl Fimmerstad, Niclas Berntsson  

 Action/Beslut Deadline 

Ekonomi 
    

1 Året är slut vilket innebär årsslut. Det preliminära resultatet är att 
verksamhet går plus med 20 000 kr. 

Info.  

2 Ett avtal för matleverans från Nääs fabriker är nu upprättat och 
redo att presenteras för Vaun.  

Anki  

Fastighet 

2 De två tjejerna som skulle skriva sitt exjobb om köksrenoveringen 
har nu hoppat av. Karl och Måns jagar istället en Lerumsarkitekt 
och har hittat en Ulf Svarén som visar sig ha ritat varje förskolekök i 
Lerum. Han har nu påbörjat en skiss över hur det skulle kunna se 
ut. Våren kommer till stor del bero på olika typer av 
förberedelsearbete och planering. 

Karl och Måns    

3 Senast fredag den här veckan ska elektriker komma och fixa 
belysningen och följa upp felen från förra veckan. 

Karl  

 Fiber är beställt och nergrävning av kablar kommer att genomföras 
någon gång under året. 

Info  

4    

    

Stipendier 

5 Inget att rapportera.   

Fix 

6 Snickarbänken är uppflyttad till övervåningen men en snickartavlan 
behöver komma upp och pedagogerna önskar hjälp med detta. 
Anette kollar med Anders.   

  

7 Det finns även en del bräder som behöver sågas upp.   

8 Det står fortfarande säckar med löv kvar sedan fixardagen.   

9    

10    

11    

    

Personal 

12 Eftersom Sirianne har bestämt sig för att gå i pension i slutet av 
mars, efter 26 år på Bullerbyn (!) och hennes barnskötartjänst 
kommer att ersättas av en förskolelärartjänst. En 
rekryteringsprocess pågår och Anette, Sarah och Anki har hittills 
träffat två intressanta profiler.   

Info  

13 Anette undersöker våra personalförsäkringar, vad dem täcker, vad 
dem kostar och vad det finns för alternativ.  

  

14    

15    

    



 

Verksamheten 

16 Anki funderar på om avtalet med Anticimex behöver ses över, om 
det kanske finns andra leverantörer såsom civilförsvaret. Maria 
undersöker avtalet med Anticimex. 

Maria  

17 Den 2 mars börjar ett nytt barn på Bullerbyn. Penny är 
färdiginskolad och närmare sommaren börjar ytterligare ett nytt 
barn. Till hösten lämnar 6 barn Bullerbyn och börjar skolan.    

Info  

 Studiedagen i mars blir flyttad till en lördag v8 eller v9. Info  

18 Den 4/2 kommer FFSO hit och gör ett reportage om Bullerbyn, 
föräldrar är välkomna hit då. 

Info  

19 Den sista justering innan det är dags att skicka in underlag inför 
miljödiplomering pågår. 

Info  

20 Personal, sekreterare och vice ordförande är de tre positioner i 
styrelsen som ska fyllas till ordinarie föreningsstämma. I 
valberedningen det här året sitter Fredrik Schultz och Mattias 
Brogren. 

Info  

21 23 februari kommer Lerums övriga fria förskolor till Bullerbyn för 
att lyssna på en föreläsning av Anki om giftfri förskola. 

Info  

  Info  

    

Förening/Myndigheter/Kommun 

22 Inget att rapportera.   

23 Inget att rapportera.   

Marknadsföring 

24    

 Övrigt   

26 Ordinarie föreningsstämma planeras till 11 mars.   

27    

28    

 

Nästa styrelsemöte den 25 februari, kl 18.30 på Bullerbyn. 

Sarah Smith tar med fika.  


