Tölby-Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 09 januari 2019 kl. 18:30

Nr 3 / 2018-2019

Protokoll
Närvarande: Camilla Carlsson, Mariana Grönroos, Rosanna Båsk, Ann Backman, Kirsi Asplin, Monica
Moström
Frånvarande: x
1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Camilla Carlsson kl. 18:33

2 Mötets beslutsförhet
Mötet konstateras beslutsfört.
3 Genomgång av föredragningslistan
Godkänns.
4 Vinterloppis
Få anmälda till försäljning, men i påminnelsen till föräldrarna kan man betona att det är ett
utejippo, med pulkåkning och skridskoåkning. Åk 1 och 2 säljer korv samt saft och kaffe samt
gratis överblivna pepparkakor. Överraskningslotter (motionslott) ges till eleverna och barnen
som deltar. Alla elever och barn som deltar får en lott och har möjlighet att vinna ett pris.
(Priserna består av lotterivinster som glömdes bort under julfesten.)
Meddelande till föräldrarna om försäljning behöver gå ut via Vilma.
Växelkassan behöver fås till söndagen. 4 - 5 personer från åk 1 och 2 sköter försäljning av korv,
saft och kaffe.
Styrelsen sköter loppisförsäljning, där bland även försäljning av bl.a. hem och skolasficklampor.
5 Kodklubben
Mariana och Nina är intresserade, ifall andra föräldrar är villiga att komma med och dra
gruppen. Mariana utreder intresset.
6 Rinken, underhåll och färdigställande
Kårs Särs har diskuterat med andra föräldrar om möjligheten för en egen vattenpost. En egen
vattenpost kunde grävas med talkokrafter. Syftet med en egen vattenpost är att underlätta
färdigställandet av isen. Inom byn finns personer som kan gräva och utföra arbetet.
Vattenposten skulle kosta ca. 2000 €. Bidrag kan eventuellt sökas för arbetet.
Allan Heir på Vattenverket ställt sig positiv till det, det behöver fås tillstånd av Korsholms
kommun. Den som gräver behöver även ha rätt tillstånd för grävarbetet.
Styrelsen diskuterar även ansvarsfrågan för att upprätthålla en vattenpost. En grundligare
utredning behövs innan ett slutgiltigt beslut fattas. Ett annat alternativ är att Hans Aspling skulle
sköta arbetet som köptjänst. En kostnadskalkyl för detta är inte gjord.
Beslut:
• En offertförfrågan (en uppskattning av kostnaderna) begärs av Hans Aspling för att
sköta om att färdigställa isen (för läsåret 2019 - 2020).
• Kåre ber Allan ta kontakt med kommunen för att utreda möjligheterna att få bidrag och
tillstånd för att skapa en vattenpost.
7 Verksamhetsplan

Godkänd enligt förra protokollet.
8 Ekonomi
Saldo 6.1.2019: 2331,71 €
Kostnaderna för porten och för julfesten är betalda.
9 Anmälningsärenden
Inhandlades till skolans julfest:
4 bullalängder åt barnen (men behövs enbart 3 eftersom det blev över)
7 påsar pepparkakor (5 skulle ha räckt bra)
1 liter mjölk (blev för lite, behövs åtm. 2 liter)
100 julstjärnor bakades (lämnade ca. 30)
Summan på frivilliga bidrag: 107 € & lotteri: 327 €
10 Övriga ärenden
Skolan begär bidrag för att åka på teatern Lasse Maja. Biljetterna är 10 € st (elevantal 55) och 2
€ per vuxen (7), samt bussen, totalt uppskattat till 860 €. Hem och skola kan söka bidrag för
verksamheten från t.ex. någon fond.
Beslut: Beviljas.
Diskussion om föreläsning i maj. Bokning av föreläsarna sker via Hem och skola-förbundet.
Föreläsningsalternativ för föräldrar:
Annika Ahrner-Nyberg. Annikas föreläsningar heter Glada familjen och Stresshantering – ett
gemensamt familjeprojekt.
Pia Norrbäck-Kackur. Hennes rubrik “Vardagsstress och dinosauriemornar”.
• Det är möjligt att ordna barnpassning under tillfället t.ex. av ungdomar som även kunde
få ett litet bidrag för uppdraget.
• Innan föreläsningen ombeds eleverna att skicka hälsningar till föräldrarna som
presenteras under tillfället. En ”hälsningsbox” kunde finnas på skolan där eleverna
anonymt får lämna sina hälsningar. Skolans lärare ombeds funderar ifall det finns ett
tema som kunde passar in i verksamheten för det kommande året. (Exempelvis FN:s
barnkonventionen firar 30 år under detta år och undertecknades 20.11.1969. Hem och
skola förbundet har även material som kan användas inom skolans verksamhet:
https://www.hemochskola.fi/material/elevens-rattigheter/ )
11 Nästa möte
Den 6.3.2019 kl. 18.30 (reserv 4.3. kl. 18.00)
12 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20:17

___________________________
Camilla Carlsson (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

