Tölby- Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 11 mars 2018 kl. 18:30

Nr 4 / 2017-2018

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

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
Mötesprotokoll godkändes.
5. Rinken, underhåll och färdigställande
Avtalet med kommunen är undertecknat och skickat till kommunen. Skolan skall beställa skötsel
när det finns behov. Skolan behöver bokföra hur mycket rinken har använts.
Porten till rinken installeras efter att snön har försvunnit.
Ersättning i form av bensinpengar kan betalas ut efter att säsongen är slut, till dem som har
deltagit i talkoarbete. Beslut om det tas senare på våren.
Skötesbidragsansökan skall lämnas in till kommunen den 23.4.2018. En blankett skall fyllas i
och skickas till kommunen.
6. Vårjippo
Ordnas den 15.5.2018, kl.18.00. Årskurs 5-6 är med och ordnar.
Servering: korvgrillning och kaffe med kaka. (Hem och skola köper korv.)
Lotteri, där alla klasser tar med vinster. Info behöver sändas ut i mitten på april. (Förslag på
vinster ges med samt info att de plockas ihop till korgar.)
Spel: dragkamp, brännboll, ponnyridning, tipsrunda.
Daghemsbarnen bjuds med.
7. GDPR
En ny dataskyddslag kommer i kraft i maj 2018. Medlemmar i medlemsregistret borde godkänna
sitt medlemskap. Registeransvarig måste utses och direktiv på hur det skall hanteras och
förvaring. Föreningar får inte ge ut epost-adresser och de borde inte vara synliga när man
skickar epost.
Beslut: sekreteraren upprätthåller medlemsregistret. Godkännande av vårdnadshavarna
ombeds när höstterminen inleds. En processbeskrivning görs för hantering och förvaring av
registret. Medlemmarnas uppgifter tas ur registret när barnen går ut årskurs 6 eller byter skola.
8. Anmälningsärenden
Saldo från självständighetsfesten: 144,26 € i vinst (Inbetalda gäster 74.)
Saldo 2785,62 € (Billy Elliot-teaterbiljetterna är betalda.)
Linda skickar ut en påminnelse för de som inte betalat hem och skola-avgiften.
9. Övriga ärenden
Bidrag till skolans verksamhet.
• Powerpark-besök Hem och skola bidrar till elevers armband alternativ för

•
•

•

bussen. Beslut om ersättning görs under nästa möte.
Skolfotografering. Offerter från Seppälä skolfoto och Kuvaverkko (Airaksinen).
o Beslut: offert från Airaksinen godkänns.
Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) arrangerar kodklubbar och söker
klubbledare och efterfrågar intresse av att starta en klubb i Tölby-Vikby skola.
Föreningen erbjuder utbildning och stöd för verksamheten. Rosanna skickar ut
information via Wilma till föräldrarna för att kolla intresse att dra en dylik
verksamhet.
Hem och skola årsmöte ordnas den 24.4.2018, på Folkhälsan i Vasa.

10. Nästa möte
9.4.2018, kl. 18:00.
11. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20.18.

___________________________
Camilla Sellberg (ordförande)

___________________________________
Ann Backman (sekreterare)

