Mötesprotokoll för Hem och Skola vid Salpar skola rf.

8.10.2013

Närvarande:
Niklas Lindqvist , Marita Schroderus,
Jutta Lindqvist, Mikaela Dunderfelt,
Laura Gûnsberg-Sandström, Björn Nystèn,
Janina Nerdrum, Marion Sundqvist,
Kasper Nyberg, Sheila Tackman och Nicola Martin
1. Mötet öppnades kl 20.05, konstaterades stadgeenligt sammankallat.
2. Ordförande Niklas Lindqvist vald vid förra mötet, övriga styrelsemedlemmar väljs som följande:
Viceordförande Marion Sundqvist
Sekreterare Nicola Martin
Kassör Bettina Hägglund
Webbmaster Tom Molis
Understödsansökningar Niklas Lindqvist
3. Sekreteraren skickar den nya styrelsens uppgifter till HoS förbundet.
4. Genomgång av budjeten, saldot i banken är för tillfället 501,16.
5. Styrelsen godkänner från förra mötet diskuterad HoS-avgift 20,-/fam samt lärarnas gåvopeng
5,-/barn. Betalningsbegäran läggs till infobrevet.
6. Redovisningen för använda medel är under behandling och skrivs och skickas snarast.
7. Eventuella klubbar och dess medel presenterades av Kasper, skolan har fått medel av kommunen
som skulle räcka till 6 st klubbar med ca10-15 h. HoS ordnar eller understöder inte för tillfället
några klubbar. Niklas lovade kolla upp hur vi kunde få ihop en lämplig helhet med skolan. Det
fanns önskemål för att musik-, teknik- och/eller byggklubb skulle ordnas.
Finns det villiga dragare bland våra släktingar, vänner, far- och morföräldrar?
8. Årliga program på skolan godkändes som följande:
- Höstdisco fre 15.11 kl.18-21
åk 5-6 ställer igång, alla åk är välkomna, inträde 2,- Lucia fre 13.12 kl.7.30åk 1-2 ställer igång
- Julfest, vem står för serveringen?
- Vårdisco fre 4.4 kl. 18-21
åk 3-4 ställer igång, alla åk är välkomna, inträde 2,9. Sheila skriver infobrevet till föräldrarna efter att hon fått all information som behövs.
10. Föräldrarnas och elevernas telefonlista är under behandling och kommer att delas ut när den är
färdig.
11. Niklas och Björn deltar på HoS regionträff som hålls i Nickby den 22.10.2013.
12. Mötet avslutas kl. 21.25.
Nästa möte hålls 10.12 klo 20 på skolan

