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Protokoll 16.1.2017 

 
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax 

Datum: Måndag 16.1.2017 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 x   

8C Susanne Svahn    

7A Marika Koski x   

7D Naza Camdzic x   

Helen Brännback-Staaf (lärarrepr.) x   

    

 
 

§1. Mötet öppnades kl. 18.30. 

§2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§3. Ekonomi och ansökningar   

Ekonomi 
Saldo 16.1.2017 på Andelsbanken: 1426,45€ 

Saldo 16.1.2017 på Aktia: 1171,25€ 

 

Inkomster: 

- medlemsavgifter 70€ (totalt 1190€, ifjol inkom 1460€. En 

betalningspåminnelse sänds via Wilma) 

- frivilligt mellanmålsbidrag från föräldrarna 35€ (totalt 430€, ifjol 516€) 

- Aktia jubileumsfond 1000€, 29.11.2016. 

 

Utgifter: 

-1000€ beviljade medel från Aktia jubileumsfond utbetalt till skolan 2.12.2016.  

- 35€ mellanmålsbidrag till skolköket 9.1.2017. 

 
Ansökningar 

Inget understöd beviljades från Viktor Ollqvists stiftelse, med hänvisning till att 

man inte kan beviljas bidrag två gånger under samma kalenderår. Föreningen 

fick 500€ i februari-16. Mötet beslöt att ansökan lämnas in på nytt i januari 

2017 med korrigeringen att 720€ för ishallsbesök. 

 

Föreningen har inte ännu fått beslut på ansökningar till Lions i Petalax, Malax 

och Korsnäs. Kassören och ordförande kontaktar Lions på nytt. 
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Vice ordf. har kontaktat Andelsbanken angående bidrag för spindelgungor, men 

ingen respons från dem ännu. Möte beslöt också att inte i detta skede ansöka 

om medel ur Brita-Maria Renlunds stiftelse. En ny ansökan görs innan  

31.01.2018 om behov finns. 

 

Mötet konstaterade att till kulturfondens ansökan har tillagts 2400€ för 

transport till Pixnehallen i Malax 04.12.2017. Detta var en begäran från 

fritidsnämnden i Malax kommun. Det blir en fest med anledning av 100-års 

jubileet där alla elever skall delta 05.12.17 och ett genrep 04.12.17. 

 

 
§4. Tidigare bordlagda ansökningar 
  

- Åk 9 Kulturresa beviljas 600€. 

- Litteraturbidrag, bidrag för ändamålet har sökts från Kulturfonden (600€ för 

klassuppsättning böcker och 500€ för lättlästa böcker för nyanlända) 

- Hejarklacken, bidrag söktes från Aktias jubileumsfond men inget bidrag bevil-

jades. HoS beviljar 500€. 

-Stafettkarnevalen, bidrag söktes från Viktor Ollqvist men inget bidrag beviljat. 

HoS beviljar 500€. 

- Spindelgungor, bidrag för ändamålet har sökts från Lions, (900€x3), Viktor 

Ollqvist (2600€-0€ beviljat), Andb., Brita Maria Renlund stift. Ärendet är 

fortsättningsvis bordlagt. 

- Skolmusik 2017, bör preciseras närmare. 150€ sparas i väntan på precisering. 

- Ishallsbesök, bidrag för Targahallen i Malax har ansökts från Viktor Ollqvist 

(640€-0€ beviljat), Lions (300€x3). Bordläggs i väntan på beslut från Lions. 

§5. Ansökningar till Aktiastiftelsen i Malax och Sparbanksstiftelsen i Petalax  

Kassörens förslag på bidragsansökan lämnas in senast 28.2.2017. 
 

§6. 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. Tre förslag på 

hur blanketten ska utformas behandlades. Helen åtog sig att sammanställa 

blanketten till nästa möte. 
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§7. Övriga ärenden 

Under mötet diskuterades om 9:orna också ska få glass eller nån annan 

kompensation, då de var borta på praktik på hem o skola dagen på hösten. 

Ingen kompensation i detta skede. Nästa gång är HoS dagen 29.09.17. 

 

HoS beslöt att söka om bidrag från Svenska folkskolans vänner som kan 

användas läsåret 2017-18: ett teaterbesök till finska stadsteatern (Billy Eliot 

2017, Helen kollar pris o antal), studiebesök till t ex VBL 600€, Kulturresan 

1000€, Krigsmuseet åk 8 600€, litteratur 500€. 

 

På mötet konstaterades att lärarna själva har rätt att söka bidrag för litteratur 

från Lisi Wahls stiftelse. Det är en medlemsförmån iom att skolan har en Hem 

och skola förening. 

 
 
§8. Nästa möte hålls må 3.4.2017 kl. 18.30. 

 

_____________________________                        ________________________________ 
Roger Lindholm, ordförande                                               Tua Storfors, sekreterare 

 




