Tölby- Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 9 april 2018 kl. 18:00

Nr 5 / 2017-2018

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

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades kl. 18:03 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
Ansökan om underhåll av rinken är gjord. Anki kopierar och skickar den till kommunen.
6. Vårjippo
• Program: Marika Waxlax kan ställa upp med ponnyridning. Kåre Särs kan dra lekar. Exempelvis
dragkamp, boboll, frisbee-golf.
• Inbjudan skickas under april-månad 26-27.4. Datumet för jippot är 15.5.2018.
• Inbjudan, sättas på Wilma-anslagstavlan.
• Lotteri. Alla barn ska ha med något, kaffepaket, choklad, spel, sommarsaker, nötter, konserver,
korgar som kan bli en korg. Deadline 9.5. Sammanplockas 14.5 kl. 17:00. Lotter: 1 €/st. Ett bord
där försäljningen sker, eleverna säljer (åk 5-6). Lotteridragning ca. kl. 19:30.
• Servering, korv, bakverk och försäljning åk 5-6.
• Hem och skola står för kaffe, te, mjölk, saft, korv 80 st, hushållspapper, bakplåtspapper, senap,
ketchup.
• Servetter, skedar och muggar finns.
• Talko samtidigt, kratta, städa gården.
• Ann skriver och skickar inbjudan till Rosanna och daghemmet.
• Samling för arrangörer 30 min innan tillställningen, dvs styrelsen och klasserna som är med och
säljer.
• Vid regn, inomhus: kaffeservering, hinderbana, sällskapsspel, lotteri. Korvgrillning ute.

7. GDPR

•
•
•
•

Det behövs en beskrivning på varför och vad föreningen har för register.
På adressen http://www.tietosuoja.fi/ finns en färdig blankett, som kan används. Sparas i Hem
och skola-mappen. Blanketten fylls av Camilla, Ann och Anki, deadline 25.5.2018.
Medlemmarna skall ha möjligt att säga upp sitt medlemskap.
Betalad medlemsavgift bör syns i medlemsregistret.

8. Anmälningsärenden
•

•

Kodklubben: Kåre Särs och Kjell Holmberg kan dra verksamheten under en begränsad tid. Kan
startas på hösten 2018. Riktas till 7-12 år. En ansökan att få bidrag för verksamheten kan göras.
Under våren kan en intresseförfrågan göras riktad till barn och föräldrar.
Förbundet Hem och Skola i Finland har erbjudit föreningarna ett bokföringsprogram. Nu byts
underleverantören och nu behövs ett beslut huruvida Tölby-Vikbys Hem och skolas uppgifter
skall överföras till det nya programmet eller skall det avslutas. Detta skall meddelas om inom
april. Camilla kontaktar Linda och diskuterar saken.

9. Övriga ärenden
•
•
•
•

Avtalet med Airaksinen om skolfotograferingen är undertecknad av ordföranden och
sekreteraren. Fotograferingskontraktet postas till Airaksinen.
Powerpark-besök. Hem och skola bidrar ekonomiskt för bussresan och en del av inträdet.
o Enligt: hela summan av bussen och 19 €/elev. Resten av inträdet betalas av föräldrarna.
Flera pensioneringar på väg. Diskussion om uppvaktning diskuteras på nästa möte.
Beslut om bidrag för talkounderstöd för skidspår och rinkenunderhåll samt dylikt görs på nästa
möte.

10. Nästa möte
•

14.5.2018, kl. 17:30.

11. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20:03

___________________________
Camilla Sellberg (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

