Tölby-Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 21 november 2018 kl. 18:30

Nr 2 / 2018-2019

Protokoll
Närvarande: Camilla Carlsson, Mariana Grönroos, Rosanna Båsk, Ann Backman, Kirsi Asplin
Frånvarande: Monica Moström
1 Mötet öppnas
Mötet öppnades kl. 18.33 av ordförande Camilla Carlsson.

2 Mötets beslutförhet
Mötet konstateras beslutfört.
3 Genomgång av föredragningslistan
Godkänns.
4 Skolans julfest
Ordnas den 20.12.2018, kl. 18.30. Årskurs 3 - 4 står för serveringen av kaffe, te, saft,
pepparkakor och julstjärnor. Mariana kontaktar klassföräldrarna. 170 julstjärnor behöver bakas.
Hem och skola står för saft, kaffe, mjölk och te samt pepparkakor (samt glutenfria). Kirsi
inhandlar. Ordnas lotteri.
Lotterivinster, alla föräldrar skall ta med en sak till julkorgar, informationen skickas ut via Wilma.
Rosanna sköter om det. Exempel på lotterivinster: korgar, glögg, julinspirerade godsaker, kex,
pynt eller pyssel. Inhandlas cellofan till lotteri.
17.12.2018, kl. 18.30 samlas styrelsen för att plocka ihop korgarna.
5 Kodklubben
De tilltalade dragarna har svårt att hitta gemensamma tider för att dra klubben. Start kan vara
under våren 2019. Klubben ordnas 8 gånger. Tidpunkten behöver fastslå och dragarna
sinsemellan delas upp. En intresseförfrågan kunde skickas ut i december till föräldrarna för att
dra klubben några gånger under nästa år. Förfrågan skickas ut via Wilma. (Med länk till
kodklubbens sida.)
6 Vinterjippo
Förslag: vinterloppis för försäljning och utbyte av utrustning för fritidsaktiviteter (varor som ges
bort och varor till försäljning). Korvförsäljning på gården.
Möjligt att donera utrustning till skolan. Skolan definierar hurudana saker som tas emot.
Datumet är 13.1.2019 kl. 13.00. Meddelande går ut via Wilma. Reklam för evenemanget bör
skrivas. Ett skilt möte bör ordnas för planeringen.
7 Rinken, underhåll och färdigställande
Underhållet av rinken är skött bl.a. ogräset är bort. Porten är under konstruktion och en
beskrivning av arbete finns bifogat till protokollet. Kostnader för rinken är 40 € och 100-150 € för
måttbeställt material av Profiweld.
Beslut: Kostnaderna betalas, 40 € pulverlackering (mot kvitto) och andra kostnader faktureras
till hem och skola från Profiweld.
8 Verksamhetsplan
Vinterjippo byts ut till vinterloppis.
Beslut: godkänns.
9 Anmälningsärenden
Hem och skolas förbundets regionträff den 3.10.2018. Tillfället fungerade fungerande som

inspirationskväll för föreningarna. Camilla och Ann deltog. Kvällen gav idéer för verksamheten
och föreningarna bjöds med till projektet "Varje förälder". Materialet från kvällen kom inte med
till mötet. Överenskommet att det diskuteras mer under följande möte i januari.
10 Övriga ärenden:
Saldo: 2433,33 € (20.11.2018). 19 familjer har betalat avgiften, en ny påminnelse går ut via
Wilma.
Diskuterade möjligheten att utöka verksamheten till att även att omfatta dagvården.
Diskussioner kring det fortsätter under våren.
11 Nästa möte
9.1.2018, kl. 18:30.
12 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20.16.

___________________________
Camilla Carlsson (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

Tillägg efter mötet:
Julgåvor till personalen. Personalen uppmärksammas under julfesten från Hem och skola.

