Tölby-Vikby Hem och Skola rf
Styrelsemöte den 02 maj 2019 kl. 18:30

Nr 5 / 2018-2019

Protokoll
Närvarande: Camilla Carlsson, Ann Backman, Kirsi Asplin, Rosanna Båsk, Monica Moström
Frånvarande: Mariana Grönroos
1 Mötet öppnas
Mötet öppnades kl. 18:38.
2 Mötets beslutsförhet
Mötet konstaterades beslutsfört.
3 Genomgång av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.
4 Ta med dagis i föreningen
Diskussion kring fördelarna med en gemensam förening. Bl.a. delar man samma rink och
skidspåret och delvis samma gård. Det skulle stödja övergången mellan stadierna. Föreningen
kunde understöda dagisets verksamhet och t.ex. sköta om gåvor till personalen. Camilla har
hiskuterat med Ann-Catrin, Sonja och Annika Näsman som är ordförande för föräldraföreningen
i Solf. Daghemsföreståndare Sonja menade att personalen kan antecknas mötestiden som
övertid. På hösten görs en förfrågan till dagis om intresse bland föräldrarna.
Beslut:
I augusti frågas vem i personalen som har intresse av att delta i hem och skola mötena. Ifall
intresse bland personalen finns tillfrågas föräldrarna och en stadgeändring görs under årsmötet
på hösten.
5 Kodklubben
Det var 11 deltagare, (men 1 slutade). Det var ett lämpligt antal. Svårigheten låg i att de var i
olika åldrar och på så olika nivå, samt hade olika "grad av kodningsintresse". 1,5 timme per
gång kräver någon form av paus/annan aktivitet, men kortare skulle inte ge tillräckligt med tid
för kodandet.
Vi fick 400 € i understöd för klubben. Materialkostnader var ca 20 €. Av resterande summa ges
presentkort åt dem, som inte har barn i skolan.
Ledar-intresse till hösten är svagt. Många tyckte att det var lite utmanande att dra klubben. Det
krävs bra planering före, för att få det att funka. Det finns material ännu till hösten för sex
gånger.
Ledare var alltså: Mariana Grönroos, Nina Hållfast, Markus Eriksson (3 ggr), Jakob Grönroos (2
ggr), Nico Hållfast (utomstående), Jonas Wikström, Jonas kollega, Markus Nylund, Conny
Sjöblom.
Beslut: Presentkort på 40 € beviljas till de utomstående dragarna (gigantti). En liten gåva
införskaffas till 7 dragarna.
Om det finns dragare kan kodklubben fortsätta under hösten 2019. Intresset utreds och på
hösten tas ett beslut om fortsättning. Pengarna sparas till hösten och ifall det inte ordnas
kodklubb så köps något som främjar som kodintresset bland eleverna.
6 Rinken, underhåll och ersättningar för talkoarbete
Mikael Lervik har gett en kostnadsberäkning för talkoarbetet för skidspåret. Bränslet har gått på
98 €.

Bränslet för plogning av rinken ersätts med 45 € till Anders Härmälä och Tom Aura.
Porten behöver repareras och Nicklas har lovat att sköta om det. Men nu förbereds skolgården
för en paviljong och delvis grävts upp, så arbete kan påbörjas när det är klart.
Målning av rinken bör göras i vår/försommaren. Det kan ordnas med talkokraft. Rinken bör
granskas för eventuella hål och trasiga skivor bör bytas alternativs repareras hålen på ett
hållbart sätt. Nicklas samlar ett talkogäng för arbete.
18.4.2019 har ansökan för skötselbidrag för rinkar lämnats in till kommunen.
Fakturan för rinkskötsel och underhåll av isen kan betalas när det kommer från kommunen.
Plogning av rinken har skötts av Hasse Aspling och faktureras till Hem och skola.
Kirsi sköter om faktureringen av timmarna till kommunen
Beslut:
• Bensinkostnaderna ersätts till Mikael på 98 € och 45€ till vardera Anders och Tom.
• För målning och beredning av målandet beviljas 300 €.
7 Vårfesten
Choklad, frukt samt kaffe och te som tidigare år serveras till föräldrarna. Årskurs 5 sköter om
serveringen. Mariana meddelar klassföräldern.
Personalen (10 personer) uppmärksammas med blommor från Blomsterboden á 10 euro.
Beslut:
Hem och skola införskaffar chokladen och frukten, som skall ställas fram och förberedas av
årskurs 5.
8 Ekonomi och understödsansökningar
Stipendiet från Aktia stiftelsen var på 800 €. Den summan söktes för teatern och bussen den
24.4 samt för ett författarbesök till hösten. Summan för teaterbesöket var 550 € och 153 € för
bussen = 703 €.
Bidrag till elevrådet var beviljat under hösten 2018 (22.8.2019).

Saldo 4.5.2019: 2984,48 €
Vårutfärd: 50 elever är anmälda till Zip-parken och resten åker på minigolf. Eleverna står för 10
€ för Zip-park och minigolfen är gratis för eleverna. Hem och skola begärs stå för resterande
summan av totalsumman för Zip-parken samt minigolfen och busstransporten.
Beslut:
Överskottet för bidraget ifrån Aktia stiftelsen Korsholm är 97 € och kan användas till
licensavgift för Ebban (virtualbibliotek) under hösten 2019 ifall inget författarbesök ordnas.
Hem och skola ersätter kostnaderna för vårutfärden som överstiger föräldrarnas andel,
minigolfen samt bussen på ca 180 €. Skolan fakturerar Hem och skola för kostnaderna.
9 Anmälningsärenden
Röda korset har erbjudit sig att komma och berätta om verksamheten under t.ex. ett vårjippo.
Nu planeras inga dylika aktiviteter utan kan hållas i åtanke under hösten 2019.

Wau-klubben slutar sin verksamhet. Hem och skola kan inte ta ansvar för att dra en dylik grupp
t.ex. betala lön. Hem och skola anser sig inte ha möjlighet att leda en dylik verksamhet.
10 Övriga ärenden:
Möjliga nya styrelsemedlemmar 2019-2020: Maria Backman, Marcus Nylund, Hanna Tikkanen
och Nina Hållfast.
Jonas Wikström och Nina Hållfast är verksamhetsgranskare och bör få verksamhetsplanen och
alla mötesprotokoll och bokföring innan nästa möte i augusti.
11 Nästa möte
19.8.2019 kl. 18.30.
12 Mötet avslutas
Mötet avslutas 21:00

