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Protokoll styrelsemöte  

 
Närvarande styrelsen: Pär Ekelöw (PE), Cia Håkansson (CH), Jan Svensson (JS), Magdalena 

Väpnargård (MV), Magnus Broman (MB). 

Närvarande utanför styrelsen: Camilla Ekelöw 

Frånvarande: Elisabet Andersson Hellsten (EAH), Sanja Nilsson (SN), Hanna Pettersson (HP), 

Josefin Hjelm (JH). 

 

Tid: Onsdagen den 8 juni kl 18:30 fika från kl 18:00 

Plats: Solvinden  

 

§ 1 Mötets öppnande, beslutsmässighet 

 Vice ordförande PE förklarade mötet öppnat. Styrelsen ansågs vara beslutsmässig. 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

 Till mötesordförande valdes PE, mötessekreterare JS, justerare valdes MB. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll: 2016.05.10 

Protokollen gicks igenom, och justerades. 

Undertecknas vid senare tillfälle. 

 

§ 5 Ekonomipunkt: 

 CH: inget nytt att rapportera. 

 

§ 6 Aktuellt från arbetsgrupper:  

a) Studiecirkeln / föreläsningsserien 

b) Trädgårdsgruppen 

c) Basargruppen 
Inget att rapportera. 

 

d) Hemsidan 
JS Protokoll 2016-5/10 är upplagt. 

 

e) Skolgårdsgruppen 
Nu finns uppgifter om kostnader för eldhus och utekök, vilket Vindkulla fritids har 

efterfrågat pengar förmaterial till eldhus 2 x 10 000 kr, utekök 13 000. 

PE har också tagit reda på att en klätterställning i naturmaterial kostar 90 000 kr. 

PE föreslår att vi prioriterar material till eldhus och bidrar med 20 000 kr till detta. Vi beslutar i 

enlighet med förslaget. 

Solvinden hävdar att barnen väldigt gärna vill ha ett biljardbord och äskar medel till dettta samt 



ishockey- eller fotbollsspel. Fast pinginsbord ute är för dyrt och praktiska skäl gör att man inte vill 

ha ett som kan rullas in och ut. Mötet beslutade att bifalla max 4000 kr till dessa. 

 

I övrigt prioriterar vi i första hand enklare lekmaterial: exempelvis hink, spade, styltor, basketbollar 

(en boll per klass) och något att kasta ringar på. Även nedgrävda balansstockar är i dåligt skick och 

behöver bytas ut. Vi beslutar att prata med Robert Halling om detta efter sommaren.  . I så fall 

skulle eventuellt en fixardag för intresserade föräldrar kunna ordnas. Inköp av hinkar, spadar, 

basketbollar och dragkampsrep tillstyrks. 

 

Övriga satsningar kan beslutas när vi vet exakt hur mycket pengar som finns till förfogande. 

 

MB ansluter sig till skolgårdsgruppen. Vi beslutar att Anna Lehtipalo ska tillfrågas om att vara med 

i gruppen. 

 

§ 7 Aktuellt från 

a) Rektor 

b) Stiftelsen 

Inget att rapportera 

c) klassföräldrarna/klasserna 

Diskussion om aktuella frågor i klasserna. Detta blev detta mötes dominerande punkt eftersom 

situationen i klass 1 är omtumlande. Lärarens provanställning förlängs inte, vilket inte 

accepteras av en grupp av föräldrar som driver frågan hårt. 

 

d) övrigt aktuellt HAFF 

Inget att rapportera 

 

§ 8 Uppdatering klassförälderlista 

 Uppdatering behövs. Klassföräldrarnas viktiga roll diskuterades. 

 

§ 9 Skolmaten 

Skolmatsgruppen. SN, EAH och HP 

Hade inget att rapportera men att man för diskussioner om matens sammansättning. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§ 11 Kommande möten 

 Onsdagen den 31/8.  

 Tid: kl 18:30 med fika från 18. Plats: Solvinden 

 

§ 12 Mötets avslutande 

 PE förklarade mötet avslutat. 

 

 

__________________________     __________________________ 

Pär Ekelöw        Jan Svensson 

Ordförande        Sekreterare 

 

 

___________________________      

Magnus Broman      

Justerare         


