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Val av styrelsepost för familjen ……………………... 
 
Här finns en sammanfattning av de olika styrelseposternas uppdrag. Alla uppdrag 
kräver engagemang för att driva en så bra förskola som möjligt för våra barn. 
 

o Ordförande: Övergripande ansvar för styrelsens arbete. Insikt i samtliga 
övriga ansvarsområden, ansvarig för förhandling med kommunen avseende 
vårt avtal & ekonomisk ersättning. Sammankallande för styrelsemöten samt 
firmatecknare. 
Du bör ha vana vid att ta beslut och ha ansvar 
Om ni har frågor kontakta nuvarande Ordförande. 

 
 

o Kassör: Betalar våra fakturor, bistår redovisningsbyrå med 
redovisningsunderlag. Ansvarar för att få regelbundna ekonomiska rapporter 
från redovisningsbyrån och är löpande uppdaterad på föreningens 
ekonomiska status samt är firma tecknare. 
Du bör ha erfarenhet av liknande uppgifter samt ha ekonomiskt tänkande 
Om ni har frågor kontakta nuvarande Kassör. 

  
 

o Sekreterare: Ansvarar för föreningens dokumentation (kontrakt, 
medlemsuppgifter, protokoll, stadgar, informationsmaterial o.d.) protokollför 
samtliga styrelse- & föräldramöten. Uppdatering av hemsidan, rodmyran.se 
Du bör ha ordningssinne och datavana. 
Om ni har frågor kontakta nuvarande Sekreterare. 
 
 

o Personalansvarig: Ansvarar för personalfrågor (lönesättning, 
anställningsvillkor, personalmöten, tidrapportering och löneunderlag till 
redovisningsbyrån mm) Är personalens huvudsakliga kontakt med styrelsen. 
Är insatt i kollektivavtal, försäkringar samt personalens arbetssituation. 
Du bör ha erfarenhet av liknande uppgifter 
Om ni har frågor kontakta nuvarande Personalansv. 

 
 

o Miljöansvarig: Ansvarar för inre och yttre miljö på förskolan, tar vara på 
önskemål från föräldrar och personal angående detta. Ansvarar för 
skyddsronder och säkerhet samt livsmedelshanteringen. 
Du bör ha erfarenhet av liknande uppgifter 
Om ni har frågor kontakta nuvarande Miljöansv. 

 
 
Valberedningen kommer att kontakta er när det blivit dags för er att träda in i 
styrelsen. Ni sitter ni med som suppleant en termin innan ni tar över er post för att 
sedan bli invald på nästkommande föreningsstämma. 
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Kontakta gärna styrelsen om ni har några frågor eller funderingar. 


