
 Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax Protokoll                               
            Styrelse för Hem och Skola                                                          Möte 4/2016-2017 

 
 
Protokoll 3.4.2017 

 
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax 

Datum: Måndag 3.4.2017 kl. 18.30 

 
8D Roger Lindholm, ordf.  Suppleanter:  

7B Kjell Geberg, vice ordf. x   

8A Carita West, kassör x   

7C Tua Storfors, sekr. x   

8B Lena Ahlskog x   

8C Susanne Svahn x   

7A Marika Koski    

7D Naza Camdzic    

Helen Brännback-Staaf (lärarrepr.) x   

    

 

§1. Mötet öppnades av vice ordförande kl. 18:30. 

§2. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes. 

§3. Ekonomi och ansökningar   

Ekonomi 
Saldo 2.4.2017 på Andelsbanken: 836,45€ 

Saldo 2.4.2017 på Aktia: 830,00€ 

 

Inkomster: 

- medlemsavgifter: 180€ (totalt: 1370€) 

- frivilligt mellanmålsbidrag från föräldrarna: 30€ (totalt: 460€) 

- Viktor Ollqvists stiftelse 500€, 21.3.2017 

 

Utgifter: 

- 17.1.2017 har betalats 600€ för åk 9:s kulturresa till bl a Seinäjoki, 500€ för 

deltagande i Stafettkarnevalen, samt 500€ till hejarklacken. 

- 2.4.2017 har mellanmålsbidraget 30€ överförts till skolköket. 

 

Kassören informerade att ca 600€ bör sparas till utgifter under våren och till nästa höt. Bl a 

bokföraren och medlemsavgiften till förbundet HoS  ska betalas ännu i vår. Därtill bör finnas 

medel för bankavgifter samt mellanmålsbidraget 1€/elev från HoS. 

 
Ansökningar 

Föreningen har inte ännu fått beslut på inlämnade ansökningar till: 
- Lions i Petalax, Malax och Korsnäs. 

- Aktia i Malax och Petalax (1010 – 1360€). Beslut tas i april-maj. 

- Kulturfonden beviljade 300€ för en språktemadag för höstens åk 7. 
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§4. Tidigare bordlagda ansökningar 
  

- Litteraturbidrag, bidrag för ändamålet avslogs från Kulturfonden, men har an-

sökts från SFV för samma ändamål. 

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

ansökningar har fått avslag. Avslutas och rektor söker bidrag i ett senare skede. 

- Skolmusik 2017, bidrag beviljas ej. Skolan står för transportkostnaderna. 

§5. Ansökan om bidrag från Svenska Folkskolans Vänner och Korsnäs kommun 

Sekreteraren har den 27.2.2017 lämnat in bidragsansökan till SFV. Beslut väntas 

i slutet på april. 

Ordf. Lindholm åtar sig att å föreningens vägnar söka om verksamhetsbidrag 

från Korsnäs kommun. 

 

§6. Fördelning av beviljat bidrag från Viktor Ollqvist stiftelse (500€) 

Mötet beslöt att medlen fördelas på hösten -17. Bidraget är beviljat för fysisk 

aktivitet t ex ishallsbesök eller annan idrott. 

 

§7. Ansökningsblankett åt lärarna 

En färdig blankett finns nu att tillgå för att förenkla ansöknings- och 

behandlingsprocessen av bidragsansökningar till HoS styrelse.  

 
§8. Övriga ärenden     

 
Av HoS beviljade pengar för besök till tingsrätten kommer en del av medlen att 

användas 25.4.2017.  Resterande medel sparas och används ett nytt läsår. 

 

Helen meddelade att gymnasiet tackat för att de blev inbjudna till Wasa teaters 

föreställning Finlands historia - En clownföreställning. Aktias jubileumsfond bidrog 

tacksamt till att det kunde förverkligas. 

 

§9. Nästa möte hålls må 22.5.2017 kl. 18.30. 

§10. Mötet avslutades kl. 19.35. 

 

 

_____________________________                        ________________________________ 
Kjell Geberg, vice ordförande                                               Tua Storfors, sekreterare 

 




