Styrelsearbetet på Mössebo
Väljer du Mössebo som förskola till ditt barn blir du som förälder medlem i vår ekonomiska
förening. Det är föreningen som är huvudman för förskoleverksamheten och arbetsgivare åt
personalen. Föreningen utgörs av medlemmarna, som på vårens årsmöte tillsammans fattar alla
stora beslut för det kommande året.
Medlemmarna väljer också en styrelse som är ansvarig för att fullfölja årsmötets beslut, och att
förvalta föreningens verksamhet. Även på hösten hålls ett medlemsmöte. Som förälder förväntas
du engagera dig i styrelsen någon gång under barnets tid på Mössebo.
Styrelsen har regelbundna möten, och består av följande förtroendeposter:


Ordföranden leder styrelsen, sammankallar och leder möten, och bär huvudansvaret för
styrelsens arbete under året. Det kräver ett stort engagemang, men att få möjlighet att
leda en fungerande styrelse och uppnå årsmötets mål är väl värt mödan.



Sekreteraren har ansvar för att protokollföra styrelsens möten och beslut, så
att föreningens medlemmar kan ta del av styrelsens arbete. Sekreteraren administrerar
även medlemsförteckningen och ansvarar för löpande informationsutskick till föreningens
medlemmar.



Ekonomiansvarig betalar fakturor och sätter ihop ett årligt bokslut för föreningen.
Löneutbetalningar sköts däremot av föreningens löneansvarige (se Mössebos
ansvarsområden) och bokföringen sköts av en extern bokföringsfirma. Ekonomiansvarige
har löpande kontakt med dessa och ansvarar för att informera om den ekonomiska
situationen i föreningen.



Personalansvarig är styrelsens kontaktperson gentemot personalen, och den som
huvudsakligen sköter föreningens arbetsgivarfrågor. Personalansvarig genomför
medarbetar- och lönesamtalen.



Barngruppsansvarig sköter kontakterna med nya familjer som är intresserade av vår
förskola. I uppgifterna ingår även att marknadsföra förskolan och att sköta kontakten med
kommunen, som administrerar den centrala förskolekön.



Suppleanter finns det två av i Mössebos styrelse. Suppleanterna deltar på samma villkor
som övriga styrelsemedlemmar och har alltså rösträtt vid styrelsebeslut. Dessa två poster
har inget eget ansvarsområde utan kan ansvara för mer projektliknande frågor beroende
på vad som behövs.

Styrelsens arbete granskas av en extern revisor. Revisorn kontrollerar framförallt att styrelsen
sköter föreningens ekonomi, men också att styrelsen arbetar i enlighet med föreningens stadgar
och de beslut som fattats vid föregående årsmöte.
Utöver styrelsen finns valberedningen som bemannas av två medlemmar och har till uppgift att
intervjua och nominera nya förtroendevalda till årsmötet.

