
 

 

Styrelseprotokoll 17 november 2014 

Närvarande: Maria Billberg, Anki Govenius, Sarah Smith, Karl Fimmerstad, Måns Hensjö, Mikael 
Gustafsson och Niclas Berntsson 

Förhindrade: Beatrice Otterberg 

 Action/Beslut Deadline 
Ekonomi 
 
1 Budgetförslag från Mikael diskuterades, framförallt konton 

för löner och ny ekologisk mat. Sammanfattningsvis så kan vi 
göra det vi vill göra. Anki meddelar att vi väntar fortfarande 
på kommunens barnpeng och lokalbidrag.  

  

2 Niclas för fram förslag om att lägga till en budget för 
takskötsel 

  

3 Styrelsen beslutade om budgetförslag till stämman.   
Fastighet 
 
4 Reflexvästar, Måns har fått en offert på tryckta reflexvästar 

med Bullerbyns logga och telefonnummer.  4406 kr för 
100st. Att jämföra med gratisvästar från TryggHansa och 
Folksam.  

  

5  Renovering källare i princip enligt plan. Slutsumma troligen 
under 200K, ex moms. Helt klart troligen vecka 48. 

  

    
Stipendier 
 
    
Fix 
 
6 Trasiga fönster på övervåningen. Niclas fixar 

glasfirma. 
 

7 Niclas meddelar. Fixarlista är igång och börjar användas inom 
Fixgruppen. 

  

8 Fixardagen 8 november gick bra men ganska många avhopp. 
Planerar att låta de som inte hunnit  vara med och fixa att 
delta i återställningen efter källarrenoveringen. 

  

    
Personal 
 
9 Uppföljning på workshopen från i augusti. De ska öva på att 

ställa kritiska/öppna frågor. 
  

10 Lönesamtal 25 nov med Anki.   
11 Julbordet beslutades till att bli enligt personalens önskemål. 

Sarah fixar detta.  
  

Verksamheten 
 
12 Pedagogerna ska fokusera på dokumentation av systematiskt 

kvalitetsarbete,anmärkning på inspektion. 
  



 

13 Öppet på mellandagarna.    
14 Brandutbildning/övning vartannat år.  Förslag 5 januari, 3 

föräldrar hoppar in under 2-3 timmar.  
Sara går ut med 
emailförfrågan. 

 

15 15 januari, 1:a hjälpen utbildning 2 timmar. 3 platser för 
föräldrar finns kvar. Ut med email först till kvarn. 

Anki.  

16 Fix planerar för iordningställande efter att renovering i 
källaren är klar. 

  

17 Anki berättade att en föreläsare pratat om att Bullerbyn 
använder datorer/ipad i mindre omfattning och på rätt sätt. 

  

18 
 

Vikarieraggning.  Anki och Anette varit på AFM och har haft 3 
stycken kandidater här på besök. 

  

Arbetsgrupper 
 
    
Övrigt 
 
 Maria informerade om att beslutat datum 3 December för 

Föreningsstämman. 
1. Budget 2015 
2. Miljödiplomering 
3. Renovering 
4. Lerums ljusgröna miljöpris 
5. Sirianne går i pension under våren 2015, hennes 

tjänst kommer bytas ut från en Barnskötare till 
Förskolelärare. 

  

 

Nästa möte 
 
 17 december kl 1830. Glögg och pepparkakor. Måns fixar!   

 


