Årsmöte och extra föreningsstämma 2013-12-12
(Protokoll)
Datum: 2013-12-12 kl 18.30
Plats: Bullerbyn
Närvarande: Se bifogad närvarolista.
Innan stämmans öppnande presenterar Maria Elggren. Matgruppen. Gruppen består
av Maria, Katarina Halldén samt Kajsa. Det arbetar med att på sikt införa mer
ekologisk mat, som både är bra för barnen och som bidrar till ett hållbart samhälle.
Så småningom vill vi kunna byta ut den matleverantör vi har idag, och istället satsa
på en mer ekologisk leverantör.
1. Ordförande Fredrik Schultz öppnad stämman genom att hälsa de närvarande
välkomna.
2. Val av ordförande vid stämman – Fredrik Schultz valdes till ordförande
3. Val av protokollförare – Maria Billberg valdes till protokollförare
4. Justering av röstlängd. 11 röstberättigade medlemmar är närvarande.
Närvarolista bifogas.
5. Val av justeringspersoner. Annika Lemming och Johannes Carlsson valdes att
justera mötets protokoll.
6. Fastställande av dagordning
7. Stämman har blivit stadgeenligt utlyst genom kallelser i hallarna samt att mail har
skickats ut till alla föräldrar.
8. Fyllnadsval av styrelseledamot. Då det har saknats en fastighetsansvarig i
styrelsen valdes Måns Hensjö till ny styrelseledamot och fastighetsansvarig av
stämman.
9. Budget 2014.
Ekonomiansvarig Mattias Brogren delar ut budgetförslaget för 2014 samt
kvartalsrapporten till samtliga närvarande. Mattias redogör därefter för
budgetförslaget. Budgetförslag och kvartalsrapport bifogas.
För budgeten 2014 räknar man med fulltaligt antal barn, 36 st. Löneökning för
befintlig personal med 9 %. Mer pengar läggs på kompetensutveckling av
personalen samt en ökning av friskvårdsbidrag till totalt 16 000 kr. Reparation och
underhåll av fastighet har ökats med 50 000 kr sedan föregående år. Dessa
pengar ska gå till en ny klätterställning. Synpunkt från stämman är att detta
belopp kan vara lite för lågt då klätterställningar är dyra.
Den tilltänka renoveringen av Bullerbyn ligger inte med i budgeten för 2014 då
detta ska finansieras av lån. Detta gör att räntekostnaderna kommer att öka något
under året.

Budgeten för 2014 fastslogs av stämman enligt förslaget.
10. Övriga frågor.
a. Renovering av Bullerbyn.
Fastighetsansvarig Måns redogör för förslag av renoveringsplan. Huset är
gammalt och eftersatt och man behöver ta ett krafttag gällande renovering.
Det finns även en stark önskan från personalen att man genomför en större
renovering. För att det ska få så lite inverkan på barnen som möjligt är
förslaget att man genomför renoveringen under en längre tid.
Renoveringen kommer att omfatta alla tre planen, med övervåningen, sedan
källare och till sist nedervåningen där den största renoveringen kommer att
genomföras.
I första etappen kommer man att göra en ytrenovering i alla rummen på
övervåningen, målning av väggar och tak samt nytt golv av typen linoleum.
Det kommer även att byggas ett kontor till förskolechefen Anki, då hon
behöver ett rum där hon kan prata ostört med föräldrar och pedagoger. Det
kommer även att läggas en nålfiltsmatta i trappan samt två nya handledare.
Om förslaget röstas igenom kommer detta arbete att påbörjas redan innan jul,
och vara klart när barnen kommer tillbaka efter julledigheten. Två offerter har
tagits in, båda ligger på 250 000 kr.
Synpunkter från stämman är att man även ska se över förvaringen på
ovanvåningen då den är gammal och sliten. Gällande golv bör man undersöka
ifall plastgolv är det mest slitstarka och hur livslängden är på dessa golv. Måns
tar med sig dessa synpunkter i renoveringsplanen.
Man kommer även att se över belysningen utomhus, bland annat vid
ingångarna. Vid genomgång av belysningen upptäcktes att elcentralerna är
gamla och behöver bytas ut. Man har även sett över belysningen inomhus.
Offerter har tagits in.
Ritningen av renoveringen på nedervåningen visas för de närvarande.
Ca 1,5 miljoner kr beräknas den totala renoveringen att kosta, vilket kommer
att finansieras med lån. Utrymme för detta finns gott och väl i budget. En
synpunkt att man även tar med sig att det kan inträffa akuta åtgärder
utvändigt.
På basen av den föreslagna renoveringsplanen samt synpunkterna som har
framkommit under stämman röstas en renoveringsbudget på 2 000 000 kr.
Detta för att kunna genomföra en grundläggande renovering av Bullerbyn.
Renoveringen skall ske i maklig takt och skall företrädesvis göras under
semesterperioder för att i minsta möjliga mån påverka verksamheten.
b. Arbetsgrupper.
Ordförande Fredrik presenterar styrelsens arbete med arbetsgrupper. Ett
utkast av arbetsgrupperna har skickats ut till samtliga föräldrar innan
stämman. Problemet som vi upplever idag är att vissa föräldrar lägger ner

väldigt mycket tid och vissa ingen tid alls. Med arbetsgrupperna hoppas
styrelsen att alla föräldrar ska bli mer engagerade. Dock är arbetet med dessa
grupper ännu inte klart, styrelsen återkommer när detta är färdigt.

c. Öppettider.
Då det i våras först såg ut att det var för få sökande barn till Bullerbyn,
undersöktes möjligheten att ha utökade öppettider. Då Bullerbyn återigen har
kö, är detta i nuläget inte aktuellt utan tas endast upp för diskussion.
11. Mötet avslutas.
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