FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA VID ÖSTERSUNDOM
FOLKSKOLA RF

Protokoll - Styrelsemöte
Tid och plats: Onsdagen den 3.2.2016 kl. 18.00, Östersundom skola
Närvarande: Helen Blässar (ordförande), Brita Gädda (lärarrepresentant), Heidi Grans, Mia
Liljeström, Mia Lönnqvist, Tua Skand(sekreterare)
1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande

2.

Val av sekreterare
Tua 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.

Ekonomiöversikt
För tillfället finns det ca 900 € oallokerat på konto. Följande ansökningar görs inom februari:
- Kulturfonden: Kultur i skolan för Robot-programmerings-workshop (Mia Liljeström)
- Hembygdens Väl: för busstransporter, Stafettkarneval, undevisningsmaterial/idrottsredskap
(Tua)
- Svenska Folkskolans Vänner: teaterbesök, författarbesök, klubbverksamhet, Finland 100-år,
författarbesök (Helen)
- Tre Smeder: för lägerskola, klubbverksamhet (ÅK 5)

6.

Aktuella händelser
- Stinas matlagningsklubb och pysselklubb fortsätter under vårterminen
- Tuomas ordnar Kokonkvällen i börjar av mars
- Heidi utreder när en eventuell trafikdag kunde ordnas
- Mia Liljeström utreder möjligheterna till en skogsdag i ledning av vildmarksguide
- Skolan deltar eventuellt i Stafettkarnevalen som i år ordnas i Vasa. Samtransport med
Nordsjö för dem som deltar i tävlingarna.
- Åk 5 ordnar Fyrkkiskvällen i slutet av maj
- Åk 2 sköter om serveringen på vårfesten

7.

Övrigt
- Heidi har gjort en minneslista som stöd för den som skall ordna något i skolans utrymmen,
se bilagan.
- En räddningsplan bifogas till HoS info. Då HoS är ansvarig är det viktigt veta hur man beter
sej då tex brandalarmet går.
- Bifogat finns också en minneslista för de olika evenemangen som HoS brukar ordna.

- HoS har servetter, pappersmuggar, plastskedar etc i skåpet för några år framöver. Den klass
som är ansvarig för servering kan be klassläraren kolla vad som finns i skåpet.
8.

Mötet avslutades kl. 20.

Östersundom 4.2.2016

Helen Blässar
Ordförande

Tua Skand
Sekreterare

