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Protokoll från styrelsemöte, 2019-06-17 

Plats: Hasselbacken 20, 194 38 Upplands Väsby 

Utdelade uppdrag 
• Alla läser sina respektive arbetsgivares riktlinjer kring ”permission” och förmedlar 

dessa till Christoffer. 
• Christoffer fick i uppdrag att ta fram ett förslag på policy kring ”permission” till nästa 

möte. 
• Helena fick i uppgift att köpa in skarvlister/övergångsprofiler till de dörrhål som saknar 

detta. 

Fattade beslut 
• Fantasia beviljar en dags betald ledighet för att bevista en nära anhörigs begravning. 

§1 Mötet öppnas 
Ordföranden förklarade mötet öppnat.  

§2 Val av justerare 
Maria och Tracy justerar protokollet. 

Närvarande Frånvarande

Oddný Björk Björnsdottir – Ordförande 
Tracy Hammar – Kassör 
Elin Ryrfeldt – Sekreterare 
Maria Ahlvik – IT-ansvarig 
Christoffer Lindholm – Personalansvarig 
Helena Mattsson – Förskoleschef

Daniela Agnoletto – Medlemsansvarig 
Simona Nordgren – Lokalansvarig



§3 Föregående mötesprotokoll 

Utdelade uppgifter som färdigställts sedan senaste mötet 
• Helena ska scanna in dokumentet ”diverse styrelsebeslut”. - KLAR 
• Christoffer fick i uppgift att köpa sommarpresent till personalen. - KLAR 
• Oddný fick i uppgift att kommunicera terminsavgiften till medlemmarna. - KLAR 
• Daniella fick i uppgift att skicka ut förfrågan om jour-önskemål till föräldrarna. - 

KLAR 
• Maria fick i uppdrag att förmedla nya lösenord till styrelsens mejladresser. - KLAR 

Utdelade uppgifter som kvarstår 
• Helena ska skicka ut det sammanställda resultatet från Pilen-enkäten till styrelsen. 

(201905) 
• Christoffer fick i uppdrag att sammanställa en ”personalpolicy” utifrån dokumentet 

”diverse styrelsebeslut”. (201905) 
• Elin fick i uppdrag att skriva en ansökan om ekonomiskt stöd till Anna Wittlocks 

stiftelse (ansökningsperiod 1 juli-1 september). (201905) 
• Daniella fick i uppdrag att ta kontakt med Annika (Feko) för att reda ut vilka föräldrar 

som ska betala terminsavgift. (201905) 
• Daniella fick i uppgift att ta fram en ny instruktion för städning (kvartalsgrupper samt 

vår- och höststäd). (201905) 
• Simona fick i uppdrag att ta in en offert från MJ Contractor på att flytta 

gungställningen. (201905) 

§4 Barn och verksamhet 
Helena har glädjande kommit in på Rektorsprogrammet, en 3-årig utbildning som 
kommer läsas på deltid. 

Vi pratade igenom sommaren för att säkerställa att vi har täckning för post och nyckel 
under sommaren. Maria tar posten under vecka 28 när både Helena och Tracy är borta. 
Nyckel finns att tillgå via Helena och Oddny/Marcus under hela sommaren. 

§5 Personal 
Vi hade en diskussion om reglerna för ”permission”, dvs beviljad ledighet med lön. Vi är 
eniga om att vi vill ha en tydlig regel för vad som gäller som är lika för alla. Alla 
medlemmar i styrelsen får därför i uppgift att läsa sina respektive arbetsgivares regler 
kring permission och förmedla detta till Christoffer som tar fram ett förslag till policy för 
Fantasia till nästa möte. Redan vid detta möte har vi dock fattat beslut om att bevilja en 
dags betald ledighet för att bevista en nära anhörigs begravning. 

Ett utkast till skrivning kring permission är att ”Permission, dvs. ledig dag med lön 
beviljas för egen 50-årsdag, plötslig sjukdom /… / samt annat trängande familjeskäl. 



Permission får inte överstiga [en?] dag per tillfälle och inte mer än [fem?] arbetsdagar 
per år. Betald ledighet för annat trängande familjeskäl beviljas av styrelsen.” 

§6 Ekonomi och budget 
Denna månad har vi inte hunnit få budgetunderlag från Annika/Feko. Tracy skickar 
därför ut underlaget när det kommer. 

§7 Medlem 
Daniella håller på att färdigställa jour-schemat för nästa läsår och kommer skicka ut det 
inom kort. 

Vi hade en kort diskussion om punkter som är lämpliga att informera extra om i samband 
med utskick av jour-schema och kvartalsgrupper. Vi enades om att det är lämpligt att ta 
fram två dokument: ett som beskriver medlemmarnas åtaganden och ett som beskriver 
vilket särskilt ansvar som åligger gruppens sammankallande. 

Dokumentet till samtliga medlemmar bör bland annat beskriva att 

- Som medlem i Fantasia har du ett antal åtaganden:  
- Innestäd en gång om året som genomförs i tilldelad kvartalsgrupp. 
- Utestäd vår eller höst där medlem är skyldig att delta i minst en per läsår. 
- Hoppa in på förskolan vid jourdagar enligt jourschema. 

- Medlem som inte fullgör dessa åtaganden åläggs att genomföra extra uppgifter 
enligt följande: 

- Den som är borta från sitt tillfälle för innestäd får komma överens med 
resten av gruppen om att städa sin del en annan dag. Om man inte 
genomför denna städning tilldelas familjen en extra uppgift.  

- Den som uteblir från läsårets båda utestäd-tillfällen tilldelas en extra 
uppgift. 

- Den som får förhinder under sin jourdag har ansvar för att hitta en 
ersättare. Den som uteblir från sin jourdag får komma överens med 
styrelsen om exempelvis extra jourdagar eller extrauppgifter. 

- Den medlem som vid ett upprepat antal tillfällen åsidosätter sina åtaganden 
utesluts ur föreningen. 

Dokumentet till sammankallande för kvartalsgrupperna bör bland annat beskriva att 

- Sammankallande är ansvarig för att planera aktiviteter och påminnelser till övriga 
familjer. 

- Sammankallande i varje kvartalsgrupp får en instruktion om sina åtaganden. 
Gruppens familjer kontaktas via e-post. Om folk inte svarar ring runt och/eller 
sätt lappar på barnens skåp för att säkerställa närvaro… 



Daniella har i uppgift att ta fram ett förslag och skicka ut till styrelsen och Helena för 
synpunkter. 

Vi diskuterade även att införa förtydliganden kring medlems ekonomiska ansvar. Bland 
annat bör vi nästa gång vi skickar ut medlemsavgiften bifoga extra information om 
medlemmarnas ekonomiska ansvar samt information om att utebliven terminsavgift 
räknas av den insats som medlemmen får tillbaka vid urträde ur föreningen. 

§8 Lokal 
Helena och Simona har genomfört en lokalrond för att se vad som behöver göras i 
lokalerna. Vi beslutade om att Helena köper in skarvlist/övergångsprofiler att montera i 
de dörröppningar som saknar sådan list. Montering sker vid höststädningen. Det finns ett 
antal andra uppgifter som behöver genomföras i lokalerna som kan vara lämpliga som 
extrauppgifter till de medlemmar som uteblir från städning eller jour: 

- Flera golvlister behöver ses över bytas eller målas. 
- 1-2 ljudplattor behöver köpas in och monteras i Gryningens lilla rum. 
- Dörrkarmen mellan gryningen och månskenet behöver lagas. 
- Klämskydd behöver ses över. 
- Målning av fula väggar. 
- Belysningen i lokalerna behöver ses över. 

Oddný tar kontakt med Simona för att reda ut var vi befinner oss i processen att få 
gungorna flyttade och om hon behöver hjälp. 

§9 IT/Webb/Marknad 
Några familjer som börjar till hösten har redan sökt inloggning till hemsidan. Maria har 
skapat dessa inloggningar.  

Helena och Maria hittar ett tillfälle för att gemensamt gå igenom vilka bilder som ska 
ersättas på Fantasias hemsida. 

Vi diskuterade om hela styrelsen bör ha individuell e-post via Crossnet. Maria tar reda på 
vad det betyder att adresserna är säkra. Betyder det exempelvis att mejl som skickas 
mellan dessa konton är krypterade? 

Charlotte är sjuk och kan därför inte skriva färdigt årsmötes-protokollet. Elin och Tracy 
som justerar protokollet skriver klart detta så att vi kan publicera det. 

§10 Övrigt 
Inga övriga frågor. 



§11 Mötet avslutas 
Nästa styrelsemöte sker måndag 27 augusti, 18.15. 

Ordföranden förklarade mötet avslutat.


