Föreningen Hem och Skola vid Salpar skola rf
10.9.2014

Årsmötesprotokoll

Närvarande: Kasper Nyberg, Eivor Massingberd (suppleant för Janina.N), Niklas Lindqvist,
Jutta Lindqvist, Laura Gûnsberg-Sandström, Bettina Hägglund, Mikaela Dunderfelt, Björn Nystén och
Nicola Martin
1.
2.
3.

Mötet öppnas kl 18.05
Mötet förklaras lagenligt sammankallat; Skolans wilma system
Val av ordförande: Niklas L
Val av sekreterare: Nicola M
Val av två protokolljusterare: Bettina H och Mikaela D
Val av två rösträknare: Eivor.M och Jutta L
4.
Föredragningslistan godkänns.
5.
Verksamhetsberättelsen genomläst och godkänd
6.
Bokslutet behandlat och revisorerna har godkänt det.
7.
Bokslutet fastställs och det ges ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8.
Verksamhetsplan för följande år:
Höstdisco
fre 24.10 kl18-20.30
åk 5-6 ansvariga
Luciakaffe
fre 12.12 kl7.30
åk 1-2 ansvariga
Vårdisco
fre 17.4 kl18-20.30
åk 3-4 ansvariga
Eventuellt ngt övrigt som t.ex bidrag för klubbar, mornis, eftis, m.m
9.
Medlemsavgiften fastställs till 20,-/familj samt en frivillig gåvopeng på 10,-/barn
Bettina fixar bankgiron som delas ut åt barnen i skolan. Sista betalningsdatum inom
oktober månad.
10.
Val av ordförande för 2014-2015: Niklas Lindqvist
Val av styrelsemedlemmar mm. och uppgifter under verksamhetsåret 2014-2015:
Viceordförande: Björn Nystèn
Sekreterare: Nicola Martin, suppleant Mikaela Dunderfelt
Kassör: Bettina Hägglund
Som ny kommer Sonja Bäckblom för avgående Marion Sundqvist
Revisor: Marina Forsström
Webmaster: Tom Molis
11.
Val av klassförälder för årskurs 1 Bodil Weckström, övriga som förut
Laura Gûnsberg-Sandström 2
Camilla Skogman-Lindqvist 3
Jutta Lindqvist 4
Janina Nerdrum 5
Marita Schroderus 6
17. Val av verksamhetsgranskare: Janina Blomqvist
18. Övriga ärenden:
• HeviSaurus som besökte skolan för en filminspelning var nöjda och HoS
kommer att få en summa på 10,-/deltagare, vad vi gör med den avgörs
senare.
• Kasper önskar att HoS kunde stå för busstransport till simhallen under
våren -

• HoS bidrar för böcker till en summa av 200,• HoS står även för print avgiften på 300,- för ”salparkläderna”
• Kasper efterlyser aktivitet för att hålla eftis levande i samband med
skolan även i framtiden.
• Björn kontaktar Gumbostrand skolas HoS för möjligt samarbete.
• HoS kan satsa på att ansöka om bidrag från t.ex Brita Maria Renlunds
fond
• Seglingsklubben blir tyvärr inte av i år
• Klubbarna på skolan kommer småningom igång, för tillfället undersöks
intresse för olika klubbar s.s. dans-, pojk- och flick-, matklubb.
• Gårdsvisionen framskrider och bara HoS får ngt till pappers kan vi
ansöka för ett större projekt.
• Lägerskolan meddelade att de gärna står för serveringen vid festlighetena
i skolan, s.s jul- ovh vårfest.
• Knytkalas i ngn form diskuterades
• Om det finns intresse för ngn form av föreläsare diskuterdes även
• På infolappen till familjerna kommer vi att infoga en
kontaktuppgiftslapp som de får returnera.
Mötet avslutas kl19.25
Nästa möte hålls på skolan tisdagen 25.11.2014 kl18.
	
  

