FÖRENINGEN HEM OCH SKOLA
VID ÖSTERSUNDOM FOLKSKOLA RF

Protokoll - Styrelsemöte
Tid och plats: Tisdagen den 5.5.2015 kl. 18.30, Östersundom skola
Närvarande: Helen Blässar, Brita Gädda, Mia Liljeström, Eivor Johansson, Mikaela Sundberg-Torkel, Tuomas
Klockars, Björn Schönberg

Föredragningslista:
 Fyrkiskväll
 Vårutflykt
 Servering Vårfest: 2orna
 Stipendier
 Rosor åt sexorna (15 elever)
 Tua: För redovisning av stipendier: vart har pengarna gått? (Klubbar, böcker?)
 Läge gällande kommande evenemang och stipendiesökningar: Låt oss sammanställa en kalender för vad som
händer när, inkl. vilka stipendier som söks när

1.

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Helen Blässar. Helen valdes till ordförande för mötet

2.

Val av sekreterare
Helen Blässar valdes till sekreterare för mötet

3.

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

4.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

5.

Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet godkändes. Följande punkter behöver bekräftas från föregående mötes protokoll, gällande personer
som inte var på plats:
 Arbetets vänner ansöks i nov/dec, skickas in av Mia Lönnberg. Mia: har du kommit åt att göra denna
ansökan? 
 Björn har skickat in redovisningarna för stiftelsen Pro Juventute. Sparbankstiftelsen.
 Stiftelsen Pro Juventute Nostra har beviljat Hem och Skola ett bidrag på 400 euro. Tua: har pengarna
kommit in?
 Rastredskap (bollar, hopprep, peffisar) har kommit.

6.

Ekonomin
Tillägg 27.5:
Hembygdens Väl beviljade HoS 6000 euro, 4000 för läsplattor och 2000 för annan verksamhet.
Vi har nu ca 6000 euro på kontot och eftersom Krutpengar användes för vårutflykten så finns det inga större

utgifter på kommande.
Översikt över ansökningar från fonder:
Tre Smeder (före detta Sparbanksstiftelsen):
Björn sökte 4000 och fick 2500(??) i september. Dessa pengar är eventuellt inte redovisade än, skall redovisas
inom ett år.
Tua sökte 5000 i februari och 5000 godkändes i maj. 1500 är reserverade till lägerskolan, resten av för klubbar,
läsplattor och busstransport.
Pro Juventute:
30.9 fick vi 1000-2000. För böcker, klubbar. Det söktes en mycket större summa. Mia Liljeström redovisar i
augusti för de pengar vi fick, vilka gick till böcker.
Arbetets Vänner:
Har Mia Lönnberg sökt? När skall de redovisas?
Hembygdens Väl:
Helen sökte 5000 för läsplattor plus 4000 för annan verksamhet. eftermiddagsklubbar, transporter och
kalendrar.
Ny info 27.6: 6000 Eur blev beviljat, 4000 för läsplattor och 2000 för annan verksamhet.
Helen följer upp om när det skall redovisas.

7.

Kommande evenemang

Vårutflykten 19.5. betalar skolan med krutpengar (pengar från Helsingfors stad för att skolan skall kunna hitta
på något roligt). Eleverna kommer besöka historiska monument i Helsingfors.
Fyrkiskväll:
Tradition att 6orna spelar mot föräldrarna. Andra elever kommer med och ser på, och spelar eventuellt också.
Fredrik brukar hjälpa till och vara klockare, eller någon förälder. Skolan tillhandahåller material. Femmorna
sköter försäljning av mat & dryck. Hem och Skola har en grill i uteförrådet, Björn kollar att det finns gas i den.
Tua har kvitton på hur mycket som brukar köpas.
Vårfesten:
 Bål och tilltugg för 200 pers. Tua har ingredienser. Serveringen är i pausen. Hem och Skola står för
kostnaderna för serveringen. Vi tar med spargrisen för att samla in frivilliga bidrag. Brita ser till att det
kommer med en kommentar i inbjudan till vårfesten om att ta småpengar med.
 Skolbarnen får glass av skolan. Men Hem och Skola sponsrar småsyskonens glass. Brita kollar om hon
kan ta reda på vad för slags glass
 Tuomas köper 17 stycken rosor i mittemellan storlek i cellofan åt sexorna.
 Stipendier: HoS ger ett stipendie till varje klass à 20 Eur för arbetsglädje och positiv attityd. Kan Tua
lyfta pengarna i cash?

8.

Klubbverksamhet
◦



Vi brukar få besked i juni före midsommar om skolan får behålla Stina som assistent.
Helen tar kontakt med Stina om vilka klubbar hon tycker vore bra att ordna när – gärna genast i augusti.
Förslag är att ordna klubbar speciellt för 3orna, och även 4orna, eftersom de har kortast dagar och är i



behov av sällskap på eftermiddagarna.
Stina kunde göra vad hon vill från gång till gång i ”Stinas klubb”. Matlagningsklubben har varit populär
och den skulle vi gärna fortsätta med. Vi har även en brännugn.
Mias bror är vildmarksguide och kunde kanske ordna en ”hitta vilse”.



Helen kollar med HIFK om möjlighet för fotbollsklubb till hösten – är de intresserade att komma hit ut?



Heidi kollar upp en drama-lärare som lär vara mycket bra och jobbar på Rastis. Kulturfonden kan
eventuellt bevilja bidrag, de lär ha vissa godkända konstnärer som de stöder.



9.

Övriga ärenden
 Inför skiften i styrelsen till hösten: Låt oss se till att alla som har bottnar till olika evenemang skickar dem
till Helen.
 På föräldramötet efter sommarlovet kan Helen tala om Hem och Skola. Strax därpå borde årsmötet ordnas,
när vi vet vilka som är klassmammor och klasspappor.
 På nästa Hem och Skola möte skall vi sätta upp en kalender med alla årliga evenemang och ansökningar,
så att vi vet vad som händer när.

Möte avslutades kl 20.00

Östersundom 27.5.2015

Helen Blässar
Ordförande

Helen Blässar
Sekreterare

