Tölby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 21 september 2017 kl 19:00

Nr 1 / 2017-2018

Protokoll
Närvarande: Camilla Sellberg, Annika Martola, Kristina Kangasmäki, Rosanna Båsk, Ann Backman
Frånvarande: Monika Moström
1 Mötet öppnas
Mötet öppnades kl 19:30 av ordförande Camilla Sellberg.

2 Mötets beslutförhet
Mötet konstaterades beslutfört.
3 Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
4 Val av viceordförande, sekreterare och kassör
Viceordförande:
Sekreterare:
Kassör:

Annika Martola
Ann Backman
Linda Svahn

5 Anmälan om nya medlemmar till HoS och patent- och registerstyrelsen
Camilla ber Kåre att logga in på patent- och registerstyrelsen och byta ordföranden.
6 Tölby HoS hemsida
Kåre uppdaterar styrelsen och protokoll och eventuell verksamhetsplan.
7 Hem och Skola dagen
HoS dagen ordnas 29.9. 8.30-13.45. Skolan håller öppet och planterar en ek. Hem o Skola
bjuder på choklad som finns på skolan från förr, dessutom bjuds det på kaffe. Ann Backman
kokar kaffe på morgonen och ställer fram. Kristina handlar kaffe, te, plastskedar, kex. Kristina
frågar Monika om hon är tillgänglig att städa undan, annars sköter Ann och Annika undan.
8 Rinken, underhåll och färdigställande
Nicke Asplin har lovat reparera porten.
Kåre Särs har lovat att ta hand om underhåll, HoS bistår.
Behandlas vidare nästa möte.

9 Verksamhetsplan

-

Öppet hus på skolan 29.9.2017

-

HoS bidrar vid serveringen på själständighetsfesten som ordnas 5.12.2017.

-

Vårens verksamhet diskuteras mera efter nyår. På vårterminen ordnas något familjejippo
och servering på vårfesten.

10 Anmälningsärenden
- Protokoll och beslut skall skickas till kassören efter varje styrelsemöte.
- Klassföräldrar: Åk1: Ann Backman, Åk 2: Marika Mononen-Waxlax, Åk3 Lena Wikström, Åk4

Johanna Backman-Suomela, Åk5 Karina Skoglund, Åk6 Jennie Hinz
- Styrelsens huvudklassombud: Kristina Kangasmäki
11 Övriga ärenden:
-

Meddelande om medlemsavgiften
Ann skickar ett meddelande till Johan för vidarebefordran eller direkt till föräldrarna.

-

Vi ber kassören att kolla kontosaldo före varje styrelsemöte. linda.svahn@netikka.fi
Styrelsen kommer rensar ogräs på gården vid ett lämpligt tillfälle, prel. 29.9.
Vi meddelar i infobrevet att skolan tar emot sandleksaker om någon vill donera.

12 Nästa Möte
Nästa möte onsdagen 30.10 kl18:00
13 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl 20.34

___________________________
Camilla Sellberg (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

