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

Protokoll
Möte 4/2017‐2018

Protokoll 26.3.2018
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax
Datum: Måndag 26.3.2018 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
8D Naza Camdzic
7A Nina Wahlroos

x

§1. Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 18:40.
§2. Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.
§3. Ekonomi
Andelsbanken: 2720,99€ den 23.3.32018
Aktia: 367,14€ den 26.3.2018
Utgifter:
‐ 700€ utbetalt för åk 9:s kulturresa
‐ 300€ språktemadagen
‐ 20€ patent‐ o registercentralen
‐ 16,10€, 15,15€ och 15€ i servicavgifter till Aktia
§4. Ansökningar
‐ Ansökningar till Lionsklubbarna inte inlämnade ännu.
‐ Ansökan om understöd från Aktia‐ och Sparbanksstiftelserna inlämnade 28.2.2018.
Ändamål: Besök till bl a Vasa tingsrätt och Hovrätt.
Följande ansökningar har inkommit från lärarna:
‐ Ansökan om 500€ till löparna som deltar i stafettkarnevalen bordlades vid förra mötet
och togs igen upp till behandling. Mötet beslöt att bevilja 500€ till löparna i
stafettkarnevalen.
‐ Hejarklacken har anhållit om 700€. Mötet beslöt bevilja 500€.
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Lärarna i historia o samhällslära har anhållit om ett bidrag på 400€ för besök vid Vasa
tingsrätt läsåret 2018‐19. Ärendet bordlades i väntan på beslut om beviljade medel
för ändamålet.

§5. Bankavgifter Aktia
Kassören har varit i kontakt och förhandlat med Aktia angående de kraftigt ökade
serviceavgifterna. Föreningskonto + nätbank för företagskunder ska enligt nytt förslag från
Aktia innebära en månadsavgift på 5€/mån. Kassören ändrar nätbanksrättigheterna för
privat person till företagsrättigheter.

§6. Övriga ärenden
Vid nästa möte diskuteras nästa hösts Hem och Skola dag.
Mötet diskuterade även införskaffande av defibrillator till skolan. Viceordförande kontaktar
eventuell sponsor för ändamålet.
§7. Nästa möte 28.5.2018, kl. 18.30.

§8. Mötet avslutades kl. 19.43.

_______________________________

________________________________

Kjell Geberg, ordf.

Tua Storfors, sekr.

