Hem och skola,
Degeröskolan r.f.

PROTOKOLL 25.10.2018

möte 1/ 2018-2019

STYRELSEMÖTE
Tid

torsdagen den 25 oktober 2018, kl. 18.03-19.15

Plats

Degerö lågstadieskola, matsal

Närvarande

Mira Ihalainen (ordförande)
Nina Wendelin
Susan Haanpää
Susanne Pessi (lärarrepresentant)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet kl. 18.03.

§ 2 Den nya styrelsens sammansättning
En ny styrelse har blivit vald, men i och med det knappa deltagandet på mötet
kunde man inte diskutera ansvarsområdena.
§ 3 Uppdaterande av föreningens namnteckningar
I och med att ansvarsområdena inte ännu slagits fast, bestämdes att man låter
den förra styrelsens uppgifter tillsvidare stå inne på PRH:s sidor och uppdaterar
infot senare.
§ 4 Ekonomi

Det finns ca 9000€ på kontot. Under hösten har pengar använts främst till
klubbverksamhet, t.ex. kodning och språkklubbar. Vidare har det skaffats en
musikutrustning inklusive högtalare, lampor etc. samt rastredskap.
För vidare behov är en bra site www.tevella.fi som t.ex. elevkårens styrelse kan
bekanta sig med.
I budgeten för 2018-2019 har det reserverats pengar för klubbarna, bl.a. ska
språkklubbarna och kodningen fortsätta. DJ-klubben diskuterades, en möjlighet
är att HoS sponsrar klubben för att väcka mera intresse.
Från Tre Smeder har man ansökt 10 000€ av vilka 3 000€ är märkt för
klubbarna. Ansökningstiden för Region förvaltningsverket börjar i november,
man ansöker om 5 000€.
Nina och Leena jobbar för en teaterföreställning Hans och Greta och kommer
att träffas för att diskutera detta. För ändamålet borde skolan själv ansöka
bidrag. Svenska kulturfondens bidrag är högst 10€/person, bussresorna måste
fixas själv.
Det skulle vara bra att få ett författarbesök till åk 4-6 på läsveckan. För detta
behövs 300-500€.
Åk 3 ska få syrsor likt senaste år.

§ 5 Klubbverksamheten

Klubbverksamheten har varit igång, på det stora hela har allt löpt bra, men det
har också varit problem med vissa klubbar. T.ex. den inplanerade

mellanmålsklubben blev inhiberad pga. för få deltagare. På våren hålls samma
tidtabell för klubbarna. Som ny klubb börjar LEGO-klubben.
§ 6 SViSa – på kommande Disco: fre. 16.11.2018, allt under kontroll.
Midvinterfesten: lö. 9.2.2019 kl. 18.00.
Mira har laddat upp nyttigt material gällande de klassvisa uppdragen på HoS
hemsida.
§ 7 Styrelseärenden

Inget extra.

§ 8 Lärarnas hälsningar

Ingen fotografering detta läsår.

§ 9 Övriga ärenden

Blir inga julpåsar i år, istället fixas en julig efterrätt nära julen. Nina ordnar
detta med skolans kök.

§10 Nästa möte

Mira återkommer med datum.

§11Mötet avslutas

Kl. 19.15.

Mira Ihalainen
ordförande för mötet

Susan Haanpää
sekreterare för mötet

