FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA VID ÖSTERSUNDOM
FOLKSKOLA RF

Protokoll - Styrelsemöte
Tid och plats: Torsdagen den 6.2.2014 kl.18.00
Närvarande: Björn Schönberg (ordförande), Tua Skand, Mia Liljeström, Joanna Ericsson,
Ben Hendren, Brita Gädda, Camilla Walch (sekreterare)
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Björn Schönberg

2.

Val av sekreterare
Camilla Walch valdes till sekreterare för mötet

3.

Mötets laglighet och beslutförhet
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

4.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan samt förra mötesprotokollet godkändes

5.

Genomgång av föregående mötets protokoll
Protokollet godkändes.

6.

Ekonomiöversikt
Det finns 4444€ på konto.
Inga utgifter för tillfället .
Tua ansöker om understöd från Hembygdens väl och Björns från stiftelsen Tre Smeder.

7.

Verksamhetsplan för våren 2014
Matlagningskurs med Unga Marthor – Tua kollar upp
3 gånger för åk 1-3 (fredag), 3 gånger för åk 4-6 (måndag)
Danskurs – Björn frågar Nicole Fredriksson
3 gånger
Kokon skidkväll, ev 12.3.2014 – Camilla kollar om datumet passar för Kokon och sköter
om anmälning etc.
HoS anordnar en skrivtävling (mars-maj), lärarna får bestämma tema. ev. Tove Jansson
Tua köper pris, Biobiljetter (12 st), pennor (18 st)
Bulle o saft på fastlagstisdagen, Camilla inhandlar och hämtar till skolan, Ben hämtar
muggar.

8. Lärarrepresentanten
Det har kommit önskemål av barnen att få fotbollsmål till lilla planen.
Björn kollar med Sibbo kommun & Helsingfors idrottsverk om det finns några
extra. Om vi köper mål så måste de vara av god kvalitet att de hålls på plats.
HoS erbjöd sej att köpa hjälppärmar för historia, MN och religion.
Skolan har redan beställt ett ex. så om det visar sej vara bra så kan
det beställas en uppsättning per årskurs. Pris 137€/st.
Ingen buss behövs till stafettkarnevalen men ev till vårutfärden.
Plats och tid är inte ännu bestämt. Slås kanske ihop med krutprojektet.

9. Nästa möte 10.4.2014 kl 18.00
10. Mötet avslutades kl. 19.00

Östersundom 6.2.2014

Björn Schönberg
Ordförande

Camilla Walch
Sekreterare

