
 

 

 

Medlemskap i Tofthaga förskola och skola ekonomisk förening 

Tofthaga förskola och skola är en fristående förskola och skola som drivs av en ekonomisk förening 
istället för av kommunen. Det är föräldrar och övriga intresserade, främst i närområdet, som är 
medlemmar. Förskolan/skolan bygger på ett engagemang hos oss som har barn här. Vi skapar vår 

förskola och skola tillsammans och för att verksamheterna ska finnas kvar och fortsätta utvecklas 

behöver vi vara många som hjälps åt! 

 

Varför bli medlem? 

- Ett medlemskap i föreningen ger möjlighet till ökad delaktighet och möjlighet att påverka. Som 
vårdnadshavare har du inflytande över det som rör ditt eget barn, som medlem i föreningen kan du 

påverka det som rör hela föreningen och hela verksamheten. Du kan t ex vara med i föreningens 

styrelse under en period eller använda din rösträtt vid föreningsstämman. 

- Det är inget krav för föräldrar med barn i verksamheten att vara medlemmar, men vår 
förskola/skola bygger på en insats från oss som bor i bygden eller har barn på Tofthaga. Genom att 

vara medlem är du med och skapar en samhörighet och visar engagemang.  

 

Vad kostar det? 

Kostnaden för medlemskapet är 2000kr/familj och är en engångssumma. Det går bra att dela upp 
kostnaden på fyra inbetalningar för de som önskar. Om man vill gå ur föreningen går det att få 

tillbaka avgiften. 

 

Hur gör man för att bli medlem? 

Fyll i den bifogade blanketten och lämna den till rektor eller maila den till ekonomiansvarig 

(ekonomi@tofthaga.se). Det går också bra att skicka den till Tofthagaskolan, Sjöeryd 3, 56891 

Skillingaryd. 

Om du har frågor innan du anmäler dig till föreningen, vänligen kontakta David Gustavsson, 

ordförande (e-post: david.gustavsson@tofthaga.se). 

 

Styrelsen 

Styrelsen består av nio ledamöter där varje ledamot väljs för en tvåårsperiod. Ordförande väljs ett år 
i taget. Rektorer för förskola och skola är med som adjungerade vid varje styrelsemöte. Styrelsen har 

ca tio möten per år där olika slags frågor tas upp. 
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 Återkommande punkter för varje möte är: 

- Information och frågor från verksamheterna, föredras av rektorer. 
- Ekonomi 
- Genomgång av ansvarsområden. Som ansvarig för ett område har ledamöterna ett huvudansvar för 

kontakten gentemot rektorerna samt ett ansvar att förbereda frågor inför styrelsemötena. 

 

Nuvarande styrelse som valdes vid årsmötet i september 2020 

Ordförande 
David Gustavsson: AU (david.gustavsson@tofthaga.se, 0708-26 47 11) 

Vice ordförande 
Lena Toftgård: AU (lena.toftgard@tofthaga.se,  0709-62 45 65) 

Sekreterare 
Rosalie Sandahl: AU (rosalie.sandahl@tofthaga.se, 0733-29 12 32) 
 

Ledamöter: 
 

Charlotte Dahlqvist: (charlotte.dahlqvist@tofthaga.se)  

Urban Ireklint: (urban.ireklint@tofthaga.se)  
 
Torbjörn Säleby: (torbjorn.saleby@tofthaga.se)    
 
Mathias Lundquist (mathias.lundquist@tofthaga.se)  
 
Håkan Forthmeiier (hakan.forthmeiier@tofthaga.se) 

Anna Järnhammer (anna.jarnhammer@tofthaga.se)  

 
Arbetsutskott (AU) 

Del av styrelsen för att snabbt kunna hantera uppkomna frågeställningar samt förberedelser inför 

styrelsemöten. 
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