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

Protokoll
Möte 5/2017-2018

Föredragning 28.5.2018
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax
Datum: Måndag 28.5.2018 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

x

8D Naza Camdzic

x

7A Nina Wahlroos

x

§1. Mötet öppnades kl. 18:35.
§2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
§3. Ekonomi
Andelsbanken: 715,99€ 28.5.2018
Aktia: 2065,54€ 28.5.2018
Sista raten av föräldrarnas frivilliga mellanmålsbidrag på 372€ blev inbetald 19.4.2018.
Fortfarande strul med bankavgifterna på Aktia. Kassören har varit i kontakt med banken,
men ännu inte fått svar varför överenskommelsen inte håller.
§4. Ansökningar
-

-

Ansökningar till Lionsklubbarna: Marika Koski har skött om en ansökan till Petalax
Lions och 100€ har beviljats. Från Malax Lions söks 150€ för vänelevsverksamheten
och från Korsnäs Lions ansöks om 150€ i bidrag för Hem och Skola dagen 30.9.
Nästa styrelse uppmanas söka medel ur Viktor Ollqvist Stiftelse under hösten 2018.

§5. Beviljade understöd samt redovisningar av beviljade medel
- HoS har beviljats 500€ i verksamhetsbidrag från Sparbanksstiftelsen i Petalax. –
- Aktiastiftelsen i Malax har beviljat HoS ett bidrag på 600€ för studiebesök till
tingsrätten i Vasa.
- Sparbanksstiftelsen i Pörtom beviljade 100€ + 50€.
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Historielärarnas ansökan om 400€ för studiebesök vid bl a tingsrätten beviljas och utbetalas
av tidigare nämnda Aktiastiftelsens pengar. Dessutom öronmärks 300€ (resterande av
Aktiastiftelsens + Sparbankstiftelsens beviljade medel) för dylikt program. Fördelningen av
50€:n från Sparbanksstiftelsen besluts vid ett senare möte. Styrelsen rekommenderar att
den går till vänelevsverksamheten.
Tidigare beviljade medel från Svenska Folkskolan Vänner samt Kulturfonden har redovisats.
Finns inga oredovisade understöd till nästa läsår.
§6. Övriga ärenden
-

-

-

Verksamhetsgranskare Sperring avtackas för detta läsår av kassören samt sköter om
att han får de dokument han behöver för att kunna göra upp en
verksamhetsgranskningsberättelse. Sekreteraren gör ett utkast till
verksamhetsberättelse.
Defibrillator: Rektor meddelade att Räddningsverket i vår kommer att besluta om
placering av ett antal införskaffade defibrillatorer så HoS avvaktar tills detta beslut
kommit.
Hem och skola –dagen ordnas i början på oktober så alla elever är på plats. Husmor
får fria händer att bjuda eleverna på mellanmål eller frukost för max 300€.

§7. Nästa möte är årsmötet i september.
-

På årsmötet presenteras: verksamhetsberättelse, budget, bokslut och
verksamhetsgranskningsberättelse. Medlemsavgiften på 12€ föreslås bibehållas.

§8. Mötet avslutades kl. 19:50.

____________________________________

________________________________

Kjell Geberg, ordf.

Tua Storfors, sekr.

