Protokoll från Grodanmöte 2014-02-25
Förskolan Grodan
Närvarande: Ivan, Nils, Pascal, Sharok, Klara, Jocke, Kristine.
Frånvarande: Sandra/Andreas, Anna/Stavros, Sofie/André, Emma/Henke, Stefan/Karin.
Ordförande: Pascal
Sekreterare: Pascal
• Föregående protokoll
Punkten ”Barnkön” var kvar från tidigare protokoll och ej aktuell (ersätts av punkten
”barnläget”).
• Allmän information från styrelsen
Efter nyligen avslutad extrastämma har föreningen en ny revisor: Kristine. Grattis J!
Martins punkter: Alla ska ha fått semesterlappen, fyll i den, påminnelse kommer innan den
behöver lämnas ut. Tillägg (ej berört under mötet): På infotavlan har Martin lagt upp en lapp för
utvecklingssamtal. Skriv upp era namn vid önskat datum.
• Ekonomi
Nils förklarar att Grodan Ekonomisk Förening år 2013 gick med resultat +164 047,20 kr.
Eftersom vi gick med minusresultat år 2012 behöver vi i år inte skatta för motsvarande belopp
(-160 538 kr). Beloppet vi betalar i skatt för 2013 blir 1 379 kr.
Inför 2014 är budgeten ej klar men pekar på positivt resultat.
• Personalläget
Martin har haft sin första månad som förskolechef och verkar trivas i den rollen. Ingrid har gått
upp i tjänst till 100 % (från 90 %).
Niklas vår nyanställda förskollärare börjar sin tjänst (på 85%) nu på måndag 3:e mars,
samtidigt som Corinne och Irma delar sista tjänsten med halva veckan var.
• Barnläget
Pauline har påbörjat sin inskolning, hittills med framgång.
Hedvig, född -12, börjar i mars. Då kommer barngruppen bestå av 18 barn i 13 familjer. Emma
och Henke planerar behöva en plats till vårterminen 2015 därför bör antalet barn vara 17 till
höstterminen.
• Grannlokalen
Grannlokalen är fortfarande inte ledig. Uppsägningstiden är på 9 månader och förhoppningen
är att hinna ta fram alla tillstånd under den tiden. Därför bestäms inga åtgärder innan uppsägningen
är ett faktum.
• Lokal och IT
Byte av portkod föreslås skjutas upp till städhelgen (se punkt städhelg).
Internet är nu igång igen efter mycket strul sedan i december. Lösningen idag är en 3G-puck
kopplad till en trådlös router, eftersom telefonjacket visade sig orsak till oförutsägbara fel. Om den
lösningen visar sig vara stabil ska nuvarande Telia internetabonnemang sägas upp, samt månadsvis
mobilabonnemang skaffas.
Beslut att sälja tripp-trappstolarna för 250 kr/st till föräldrar (har ni redan tagit stol, går det bra
att betala till Martin), och lägga ut annons på blocket för återstående stolar för 400 kr/st.
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• Information, hemsidan
Emma har som förslag att piffa upp hemsidan med mera bilder och uppdaterad text. Påminnelse
för familjerna som godkänner att bild på deras barn syns på hemsidan, kontakta Emma i så fall!
• Städhelg
Datum för vårens städhelg bestämdes till 5-6 april. Förslag kom upp och accepterades att
utelämna källaren från uppgiftslistan eftersom den är någorlunda välstädad.
• Festgrupp
Kristine vill planera för en maskeradfest, med tema inspirerat från Danmark (gärna ute, och
således lite senare på våren). Inget färdigt förslag men tanken finns, och får positiv respons från de
närvarande.
Hon har även förslag på lite roligare ”ceremoni” vid barnavslut i juni.
• Övriga frågor
Påminnelse till alla om att betala terminsavgiften på 100 kr per barn och halvår!
• Mötet avslutas
Vid protokollet,
Pascal
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