
 

 

Styrelseprotokoll 20 augusti 2014 

Närvarande: Maria Billberg, Mikael Gustafsson, Anki Govenius, Måns Hensjö, Niclas Berntsson, 

Anette Wahlgren, Karl Fimmerstad   

Förhindrade: Sara Smith, Beatrice Otterberg 

 Action/Beslut Deadline 

Ekonomi 
    

1 Resultatrapport juli: i paritet med fjolåret med tanke på 
renoveringen 

Info.  

    

Fastighet 

2 Ljudnivån på övervåningen är för hög, detta ska åtgärdas genom 
draperier som ska hängas i takskenor. 

Niclas och Maria September 

3 Personalutrymmen ska iordningsställas och fräschas upp i källaren.  
Vi har fått in två offerter och söker ytterligare en för jämförelsens 
skull. Det är dessutom en utmaning att hitta någon med koll på 
miljöaspekten varför vi väljer att ta in ytterligare en offert. Niklas 
och Anette undersöker med kontakter och återkopplar inom 2 
veckor. 

Måns, Nicklas, 
Anette 

September 

 Gungorna försvinner och ersätts av en klätterställning, bland annat 
till följd av riskerna som är förenliga med att gunga. Pedagogerna 
har sett ut en ställning för 50´ som ska beställas och installeras i 
samband med fixardagen. Detta samordnas av Niclas. 

Niclas Augusti/september 

4 Utomhusmiljöplan behöver tas fram för att få koll på vad som 
behöver åtgärdas. 

Niclas ? 

 Mattan i gympasalen behöver bytas ut. Inget bygglov behövs. 
Offerter behöver tas in omgående, men eftersom mattan i 
gympasalen innehåller ftalater som är mycket ohälsosamt 
försvårades arbetet med att ta fram en lämplig matta. Eventuellt 
kommer Bullerbyn att få bli en testförskola för Forbogolv, Anki 
håller kontakt med Forbo om detta och återkommer. 

Anki ? 

Stipendier 

5 Inget att rapportera.   

Fix 

6 En extra städdag skall planeras in i september  19 oktober 

7 Upprensning av webplats. Beatrice  

8 Undersöka ny låsanordning för grindarna. Inväntar offert. Offerten 
landade på 12 000 kr för båda grindarna hos ett företag som Niclas 
hittade på nätet. Även Lerums Lås har varit här och tittat men har 
ingen egen lösning på det. Niclas undersöker vidare med 
nätföretaget, är ett högprioriterat område. 

Niclas  

9 Röjsåg inköpt. Niclas  

10 Laga sandlåda + hälla ut sand. Alternativ till tryckimpregnerat skall 
tas fram. Planeras till höstens fixardagar. 

Niclas & Johan B. September/oktober 

11 Så gräs utanför Norrgården. Gjort men inte tagit sig riktigt. Niclas ? 

 Jourinsatsen från föräldrarna funkar inte riktigt och Maria, Niclas 
och Carl sätter sig tillsammans och går igenom vilken information 

Maria, Niclas och 
Carl 

16 september 



 

som ska förmedlas och hur informationen ska bli tillgänglig. 

Personal 

12 Till följd av ett skriande behov höjs arbetsklädbidraget redan 
innevarande år till 1000kr per person och 1200kr om man väljer 
miljömärkt.  

Info  

13 Ny workshop för personalen i oktober. Info  

14 Sett över strategin för hur vi vill göra med personalbesättningen 
och se vad det gör på ekonomin. 2 olika scenarier har tagits fram, 
bland annat om den ekonomiska möjligheten att på sikt öka 
förskolelärartätheten i arbetsgruppen. 

Mikael Nästa styrelsemöte 

15 Siri-Anne tillbaka på 80%. Info  

    

Verksamheten 

15 En offert på pluttra har blivit godkänd, till en kostnad av 100 
kr/barn och år. Anki skickar ut information till föräldrarna om detta 
tillsammans med en avbildningspolicy och en blankett för 
föräldrarna att fylla i.   

Info  

16 Problem med telefonabonnemang och uppsägning av det ena 
telefonnumret utreds. Nya fasta telefoner har inhandlats. Ankis 
telefon har gått sönder och en Caterpillar ska beställas till ett värde 
av max 2500kr.   

Mikael September 

 Inskolning av 5 nya pysslingar pågår och det går fint. Tisdagen 26 
augusti kl: 17:30-19:00 är det infokväll för nya föräldrar. Delar av 
styrelsen kommer att vara på plats och berätta om hur ett 
föräldrakooperativ drivs och förskolechef Anki berättar om 
Bullerbyns arbete och vision. Anki skickar ut inbjudan till alla 
föräldrar till nya Bullerbybarn. 

Anki och 
Maria&Co 

 

17 Formen för ”drop in fika” förändras och istället blir det nu öppet 
hus i dagarna tre där föräldrarna själva får välja när det passar bra 
att komma och hälsa på sina barn. Tis-tors v36.  
 

Info  

19 Under studiedagen 24/9 kommer Anticimex och håller utbildning 
om arbetsmiljö för pedagogerna under ett par timmar på 
förmiddagen. Även styrelsen bjuds in till det här. 
 
 

Info  

20 Nytt omtag i oktober med KRAV-märkt mat från Groovy Food pga 
sjukdom. 

Info  

21 Ny skrivare, program för iPads, back-uplösning. Mikael September 

 Vägen mot miljödiplomering fortsätter, nästan samtliga pedagoger 
har gått en miljödiplomeringsutbildning.  Göteborgs stad håller 
sedan i en kurs i miljödiplomeringsintroduktion som Ulrika och 
Anki ska gå på. Den är bokad till 16 september. 
 

Info  

 Om något barn på Bullerbyn har speciella behov kring kosten 
önskar pedagogerna att det lämnas in en skriftlig önskan kring 
detta för att underlätta arbetet för pedagogerna. Blankett framtas 
för detta ändamål. 

Carl September 

Förening/Myndigheter/Kommun 

22 Inget att rapportera.   

23 Inget att rapportera.   



 

Marknadsföring 

24 Beslut om avbildningspolicy. Blankett delas ut till alla föräldrar vid 
terminsstart.  

Mikael gör 
blankett/Maria 
delar ut. 

Innan 
föräldramötet. 

 Övrigt   

26 Utskick av arbetsgrupper.  Karl/Maria/Bea Innan terminsstart. 

27 Styrelsemedlemmar behöver lära sig att ladda upp material på 
webben. Bea lär ut.  

Bea Nästa styrelsemöte 

28 Felmonterade lampor kommer bytas ut till halogen.    

 

Nästa styrelsemöte den 10 september, fokus renovering, kl 18.30 på 

Bullerbyn. Anette fixar fika. 


