Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax
Styrelse för Hem och Skola

Protokoll
Möte 2/2017-2018

Protokoll 6.11.2017
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax
Datum: Måndag 6.11.2017 kl. 18.30
8B Kjell Geberg, ordf.

X

7B Björn Ekman, kassör

X

7C Hans Nygran, vice ordf.

X

8C Tua Storfors, sekr.

X

Helen Brännback-Staaf, lärarrepr.

X

8A Marika Koski

-

8D Naza Camdzic

-

7A Nina Wahlroos

X

§1. Mötet öppnades kl. 18:36.

§2. Föregående mötesprotokoll justerades.

§3. Ekonomi
Andelsbanken: 1747,00€ den 8.10.2017
Aktia: 2034,24€ den 31.10.2017
Utgifter: Bokföraren 186,00€ 30.10.2017
§4. Ansökningar
Mötet konstaterade att inga ansökningar från lärarna eller eleverna ha inkommit
som kunde lämpa sig för en ansökan till Kulturfonden. Under nästa möte tas till
behandling inlämning av ev. ansökningar till Lionsklubbarna.
Följande beslut togs angående inkomna ansökningar:
- Väneleverna beviljas 300€ i verksamhetsbidrag.
- Elevkårsstyrelsen beviljades inget bidrag för tröjor.
- Anhållan om bidrag för åk 9:s dagsutflykt på våren bordlades till nästa möte.
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§5. Val av skolfotograf
Rektor hade bett HoS diskutera och ta ställning till val av skolfotograf. På grund av
otydliga offerter bordlades ärendet. Ärendet tas upp till behandling igen på följande
möte.
§6. Övriga ärenden
-

-

Helen ber kanslisten skicka ut en påminnelse om medlemsavgifterna och
mellanmålsbidraget via Wilma.
Tips på föreläsningar diskuterades. Ordförande har diskuterat med Jenni Ahlbäck som
meddelat att hon gärna kommer och håller en drogförebyggande föreläsning för t ex
åk 9. Saken diskuteras med rektor på följande möte. Ett annat förslag var att ordna ett
”De ungas bank” infotillfälle.
Mötet diskuterade även ökade bankavgifterna. Aktia höjer fr o m 1.12.2017 avgifterna
från 45€/år till minst 180€/år. Mötet beslöt att vi avvaktar till årets slut då största
delen av medlemsavgifterna och mellanmålsbidragen borde vara inbetalade.

§7. Nästa möte hålls 15.1.2018 kl. 18:30.

________________________________ _________________________________
Kjell Geberg, ordförande

Tua Storfors, sekreterare

