Tölby- Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 29 januari 2018 kl. 18:30

Nr 3 / 2017-2018

Protokoll
Närvarande: Camilla Sellberg, Annika Martola, Kristina Kangasmäki, Rosanna Båsk, Ann Backman,
Frånvarande: Monika Moström

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades kl. 18:33 av ordförande.

2. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades beslutfört
3. Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
4. Senaste mötesprotokoll
Mötesprotokollet godkändes.
5. Rinken, underhåll och färdigställande
Plogning sköts under skoltid av Hans Aspling, och det kommer räkning på det. Övriga tider plogar
Anders Härmälä för Hem och Skola.
Samarbetsavtal för underteckning har kommit angående rinken från Korsholms kommun. Oklarheter
finns kring avtalet som kommer att kollas upp med kommunen innan Tölby-Vikby Hem och Skola
undertecknar avtalet. Camilla begär om förtydligande gällande villkoren.
Understödet för rinken skall ansökas om i april 2018.
Diskussion kring möjligheterna att ta en frivillig avgift för användning av isen.
Isen/rinken har kunnat användas och varit i bruk sedan 11.1.2018.
6. Skolans självständighetfest 5.12.2017
Tillställningen var lyckad, allt förlöpte väl under festen.
Kvitton är inlämnade till kassören.
Redovisning för kostnaderna och inkomster görs på följande möte, begärs av kassören.
7. Anmälningsärenden
-

Aktuellt kontosaldo den 29.1.2018: 3285,05 € innan utbetalningar.
Bidrag till skolan:
o Xylitoltabletter till elever. Beslut: Köpet av xylitoltabeller godkänns.

8. Övriga ärenden
-

-

Vid våffeldagen 28.1.2018, gick en kaffekokare sönder. Lägerskolegruppen undrar om Hem och
Skola kan ersätta kaffekokaren eller köpa den. Hem och skola har en stor kaffekokare som
fungerar. Beslut: kaffekokaren köps inte. Hem och skola redan har en kaffekokare och har inte
behov av en till.
Skolans utflykter:
o Teaterbiljetter kostnad: 522 €. (Årskurs 4-6). Beslut: bidraget beviljas.

-

-

o Powerpark för hela skolans elever. Förslag: ersätts delvis av Hem och Skola.
Hem och Skola ansöker om bidrag för teaterbesök från Aktia stiftelsen.
Vårens program: Vårjippo
o Förslag: i maj
o Lotteri (föräldrar samlar in vinster)
o Tävlingar, spel och lekar
o Talkoarbete
o Korvgrillning
o I samband med t.ex. vårjippo påminns om Hem och Skola-avgiften.
Förslag inför hösten 2018
o Loppis för begagnade skidskor och skidor kunde ordnas.
Eftisverksamheten i Solf. Eftisverksamheten flyttar från nuvarande byggnad efter vårterminens
slut. Det är oklart var de kommer att ordnas under läsåret 2018-2019. Folkhälsan och
bildningsdirektören samarbetar i frågan.
o Namninsamlingen gav totalt 300 namn för flytt av eftis.

9. Nästa möte
7.3.2018, kl. 18:30.
10. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20:15

___________________________
Camilla Sellberg (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

