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Protokoll 21.11.2016 

 
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax 

Datum: Måndag 21.11.2016 kl. 18.30 

 
8D Roger Lindholm, ordf. x Suppleanter:  

7B Kjell Geberg, vice ordf.    

8A Carita West, kassör x   

7C Tua Storfors, sekr. x   

8B Lena Ahlskog x   

8C Susanne Svahn    

7A Marika Koski x   

7D Naza Camdzic    

Helen Brännback-Staaf (lärarrepr.) x   

Mona Enlund (rektor) x   

 
 

§1. Mötet öppnas kl. 18.35 

§2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 

§3. Rektorn informerar 

Mona informerade att man bl a jobbar vidare med den nya läroplanen och det 
är mycket på gång inför Finland 100 år följande år. Rörelsecoachens viktiga 
arbete fortsätter och taistoanläggningen på gården, finansierad av 
utbildningsstyrelsen, blir förhoppningsvis klar innan jul. 

 

§4. Ekonomi och ansökningar   

Ekonomi 
Saldo 20.11.2016 på Andelsbanken: 1365,75€ 

Saldo 20.11.2016 på Aktia: 1168,61€ 

 
Inkomster: 
- medlemsavgifter 1120€. Den 8.11.2016 skickades en betalningspåminnelse ut 
till alla via Wilma. 
- frivilligt mellanmålsbidrag från föräldrarna 395€. 

 
Utgifter: 
4.10.2016 betalades 200€ för språktemadagen. 
4.10.2016 betalades 300€ till väneleverna. 
5.10.2016 betalades 300 € för besök vid tingsrätten och hovrätten. 
5.10.2016 betalades 300€ till åk 9:s ishallsbesök. 
15.10.2016 betalades 20€ till patent- och registerverket. 
16.11.2016 betalades 218,05€ för glassen till HoS-dagen. 
18.11.2016 betalades mellanmålsbidraget 395€ till skolköket. 
2.11.2016 betalades bokföraren 186€. 
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Ansökningar 

25.10.2016 inlämnades en bidragsansökan till Aktias jubileumsfond, 1700€. 
7.11.2016 postades en understödsansökan till Viktor Ollqvists stiftelse, 3740€. 
Ansökningar till Lions i Petalax, Malax och Korsnäs 3 x 1500€, kassörens förslag 
godkändes för inlämning. 
Vice ordf. har utreder möjligheten att söka bidrag från Andelsbanken. 
Inom november ansöks från Kulturfonden om 600€ för bokanskaffningar, samt 
för besök till tings- och hovrätten 600€ samt 500€ för läromedel åt nyanlända. 

 
De vid förra mötet bordlagda ansökningar tas upp till behandling på våren, 
förutom elevkårsstyrelsens anhållan om medel för tröjor som inte beviljas. 

 

§5. Stipendium/Hem o skola dagen 30.9. 

Stipendiet som tidigare utdelades till en åttonde klass avslutas och pengarna 
används i stället för att uppmärksamma Hem och skola dagen genom att ge 
eleverna något gott till mellanmål. Nästa år ordnas även Öppet hus för 
föräldrarna. 

 

§6. Hem o skola dagen våren 2017 

En separat egen Hem och skola dag på våren 2017 diskuterades. Mötet beslöt 
att inte ordna någon inkommande vårtermin. 

 

§7. Föreläsare 

Konstaterades att inga utomstående föreläsare är på gång från skolans sida. 
 

§8. Ansökningsblankett åt lärarna 

För att underlätta för lärare inlämnadet av bidragsansökningar till HoS styrelse, 
föreslås att en blankett för ändamålet utformas. En färdig blankett  
kunde underlätta både ansöknings- och behandlingsprocessen. 
Styrelsemedlemmarna uppmanas komma med förslag på hur blanketten ska 
utformas till nästa möte då saken igen tas upp till behandling. 

 
§9. Övriga ärenden 

Kassören meddelar att ny styrelse har blivit anmäld till förbundet. 
Busstransportpriser innevarande läsår:  

Petalax – Vasa (enkel resa) 220€ inom skoltid, utanför skoltid 
440€. 
Petalax – Närpes  (enkel resa) 220€ inom skoltid. 
Petalax – H:fors – Petalax 1740€ 

Taxipriser (Gullfors): 
  Petalax - Närpes 150€ 
  Petalax – Pixnehallen 90€ 
  Petalax – Vasa 150€ max 20 pers. 
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West förslog att det skulle vara lärorikt för eleverna att t ex inom ramen för åk 
8:s historieundervisningen få höra en veteran berätta om kriget. Ordförande  
berättade att Veteranföreningen i Vasa har ett krigsmuseum på Kyrkoesplanden 
som kunde vara ett alternativ.   
 
HoS kunde också söka om bidrag från Svenska folkskolans vänner för ett 
teaterbesök till finska stadsteatern för en årskurs. 

 
 
§10. Nästa möte hålls må 23.1.2017 kl. 18.30. 

 

_____________________________ _________________________________ 
Roger Lindholm, ordförande  Tua Storfors, sekreterare 

 




