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Protokoll 22.5.2017 

 
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax 

Datum: Måndag 22.5.2017 kl. 18.30 

 

8D Roger Lindholm, ordf. x Suppleanter:  

7B Kjell Geberg, vice ordf. x   

8A Carita West, kassör x   

7C Tua Storfors, sekr. x   

8B Lena Ahlskog -   

8C Susanne Svahn x   

7A Marika Koski -   

7D Naza Camdzic x   

Helen Brännback-Staaf (lärarrepr.) x   

 
 

§1. Mötet öppnades kl. 18.30. 

§2. Föregående mötesprotokoll genomgicks och godkändes. 

§3. Ekonomi och ansökningar   

Ekonomi 
Saldo 22.5.2017 på Andelsbanken: 836,45€ 

Saldo 22.5.2017 på Aktia: 2.299,05€ 

 

Inkomster: 

- Aktia, Petalax: 1000€, 08.05.17 

- Aktia, Malax: 500€, 10.5.2017 

- Lions i Petalax: 100€ 26.04.2017, ny ansökan också inlämnad 26.04.17. 

                     

Utgifter: 

- 0,60cent / elev = 127,20€ har 22.5.2017 betalats medlemsavgift till 

Förbundet Hem och skola 

 

Ansökningar 

Föreningen har ansökt om 500€ från Korsnäs kommun, men beviljats 200€. 
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Tidigare obehandlade ansökningar 

 
- Litteratur, SVF ansökan beviljades 500 €+300€ (se §4). 
- Krigsmuseumansökan, historielärarna önskan om att spara ansökan till 

höstterminen -17 i hopp om pengar för ändamålet bifölls. 
 

§4. Beviljat bidrag från Svenska Folkskolans Vänner, 1300€ (betalas in 31.05.17) 

300€ Litteraturanskaffning (Lättläst litt. för nyanlända), betalas ut när ht börjar. 

500€ Litteraturanskaffning (Klassuppsättning böcker), betalas ut när ht börjar. 

 

500€ Samarbete över språkgränser (musikalen Billy Elliot för åk 7), kostnader 

för musikalen blir ca. 55x12€ - 660€ biljetter, buss 440€ , tot.1100€. Helen 

meddelade att skolan kan stå för busskostnaden för 1 buss och mötet beslöt att 

Hem och skola står för den överskridande biljettkostnaden (ca. 160€). 

 
§5. Övriga ärenden     

 
- Ansökningsblanketten för ansökan om medel av HoS är klar och har skickats 
till skolan, finns att fås hos kanslisten. 
 
- Sparbanken stängs i Petalax 31.5.2017. Sparbanksstiftelsens fortsättning oklar. 
 
- Verksamhetsgranskaren/Revisorn Sperring tackas med en blomma. Susanne 
åtar sig att fråga ifall Peter Bjurs kan fortsätta som suppleant.  
 

- Årsmöte inför nästa läsår 

Tidpunkten är ännu oklar, brukar vara i början av september vanligtvis första 

veckan. 

Styrelsens föreslår att medlemsavgiften för 2017-18 höjs till 12€/elev eller fa-

milj . Föreslagen höjning grundar sig på ett mindre antal elever nästa läsår samt 

överlag färre betalande föräldrar senaste åren. 

- Hem och Skola dagen 29.09.17.  
Dagen uppmärksammas genom att ha Öppet hus. Mona har anmält skolan. Åk 
9 på PRAO under den dagen. Helen och övriga lärare får tillsammans med 
husmor fria händer att bestämma ett lämpligt mellanmål för max 300€. 
Mellanmålsdagen genomförs så att alla klasser kan delta.  
 

 - Nästa år uppskattas elevantalet vara 188 st. 
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§6. Nästa möte      

 - följande möte är årsmötet. 

 

§7. Mötet avslutades kl. 19.30.  

 

 

_____________________________                        ________________________________ 
Roger Lindholm, ordförande                                               Tua Storfors, sekreterare 




