Tölby- Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 30 oktober 2017 kl 18:00

Nr 2 / 2076-2018

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

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades kl. 18:02 av ordförande.

2. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
3. Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
4. Senaste mötesprotokoll
Mötesprotokollet justeras på punkt 5. (Anmälan om nya medlemmar)
5. Rinken, underhåll och färdigställande
Porten ska underhållas vid rinken. Niklas Asplin har lovat att ordna en ny port. Camilla påminner Niklas.
Kåre Särs har lovat att hjälpa till med rinken och han kommer att ombes att sammankalla föräldrar till
ett möte då saken blir aktuell. Klassföräldrarna kan tas till hjälp för att hitta talkokrafter för underhåll av
rinken. (Skötselbidrag kan sökas i efterhand från kommunen. Kommunen kan mot ansökan ersätta
Hem och skola på 350 € för skötsel av rinken.)
6. Skolans självständighetfest 5.12.2017
Hem och skola står för maten.
Följande alternativ diskuterades:
•
•
•
•
•
•

Föräldrar ordnar karelska piroger, äggsmör
Pommac/bubbelskål (plastglas)
Catering? Offert från Kesmo
En middag? Kolla med föräldrar för att hjälpa till med mat, både gällande planering och
utförande.
Pastasallad, batong, småplock
Efterrätt, kaka med vit glasyr och med blått kors för Finlands flagga. Eleverna dekorerar salen.

Barnens mat är gratis. (Under åk 6 är gratis och alla över 13 år samt föräldrar bekostar sin egen mat.)
Tallrikar, bestick och glas antingen från skolan eller Marthorna.
Hem och skola står för kaffe, te, socker och mjölk.
Preliminär starttid för festen 18:30-19:00
Lotteri flyttas till vårjippo.
Anmälan och betalning för maten på förhand av föräldrarna.
Planeringsmöte: 8.11.2017, kl. 18:30. Där fattas även beslut om hur vi gör med maten.

7. Anmälningsärenden
Aktuellt kontosaldo 3143,01 €.
Registrering av anmälan från patent och registerstyrelsen är klar. Dokumenteringen sätts i Hem och
skolas-mapp.
8. Övriga ärenden
Inbjudan till en påverkanskväll för invånarna i Österbotten ordnas 23.11.2017. Beslutas att inbjudan
skickas ut till alla föräldrar på skolan.
Informerat kassören att elevrådet beviljats 100 €. Bidraget betalas till Marina Holmström som
elevrådsansvarig.
Diskussion kring påminnelse om betalning av hem och skola medlemsavgiften. Utreds i samband med
att inbjudan skickas ut för skolans självständighetsfest.
Diskussion kring mailinglistor till skolans föräldrar. Behöver uppdateras. Rosanna kollar även
möjligheten att Hem och skola får tillgång att ge information via Wilma. Om det inte är möjligt så kan
eventuellt lärarrepresentanten sätta in Hem och skola info där.
Försäljning av skolans gamla kartor. Hem och skola kan få kartorna för att sälja och få inkomsterna för
försäljningen.
9. Nästa möte
Nästa möte hålls 8.11.2017 kl. 18:30
10. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 19:43.

___________________________
Camilla Sellberg (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

