Karamalmens Hem och skola-förening rf

!

Protokoll för årsmötet onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 18 i Karamalmens skola,
matsalen

!
Närvarande:
!

Theresa Jensen-Tikka
John Hansson
Pia Lindborg
Gabriella Palin-Holmberg
Anna Ikäheimonen

!
Charlotta Häggström (lärarrepresentant)
!

!
!
!
!
!

1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Theresa Jensen-Tikka kl. 18.10.

!

2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Theresa Jensen-Tikka.

!

3 Val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
Till sekreterare valdes Anna Ikäheimonen. Till protokolljusterare och rösträknare valdes
Gabriella Palin-Holmberg och John Hansson.

!

4 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes.

!

5 Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och revisorernas/
verksamhetsgranskarnas utlåtande
Årsberättelsen lästes upp och godkändes.

!

Räkenskaperna presenterades av Theresa Jensen-Tikka och revisor Tommy Tallbergs
utlåtande lästes upp. Godkännande gavs. Tommy hade kommenterat att öronmärkta pengar för
klasser som slutat borde övergå till Hem och skola.

!

Diskuterades att festerna på hösten och våren är viktiga inkomstkällor. Konstaterades att inga
understöd sökts, dock kan man ansöka från många olika föreningar (så som
Sparbanksstiftelsen, Pro Juventute t.ex.). Detta värt att undersökas.

!

Belöts även att det måste diskuteras med rektor Tony om klubbverksamheten; vad kan skolan
sköta och hur kan Hem och skola stöda. Klubbar på eftermiddagen i skolan ansågs som
väldigt viktiga.

!

6 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

!

7 Behandling och beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för
verksamhetsåret
Verksamhetsplanen lästes upp och diskuterades och godkändes, men några punkter tillades:
– ordna en fest för lärare, klassföräldrar, direktionen samt Hem och skola (23.11)
– ordna en lillajulsfest I november (28.11)
– inleda ett tätare samarbete med skolans lärare
– ordna med någonslags rolig tävling för eleverna under någon månad (t.ex. vem som läser
mest sidor i en bok, sedan lottas ett bokpris ut bland alla)
Se bifogad uppdaterad verksamhetsplan. Beslöts också att alla kan höra sig för vad andra
Hem och skola föreningar har för evenemang för att samla idéer.

!

Festen 23.11 för lärare, klassföräldrar, direktionen samt Hem och skola planerades. Går av
stapeln I skolans matsal. Enkel meny via cateringfirma (John tar reda på), alla hämtar egen
dricka med.

!

Lillajulsfesten 28.11 planerades också. Samma programpunkter som vi haft på
Halloweendiscot ordnas av alla klasser, med inslag av jul I varje programpunkt. Därtill
julpyssel med Hem och skola I matsalen samt julmusik och ringlekar I gymnastiksalen. John
tar reda på eventuell ringdansledare.

!

Budgeten godkändes. Medlemsavgiften har varit frivillig och förblir frivillig. Beloppet
fastställdes till 10 euro per familj (samma summa som förra året). Det beslöts att information
om betalning skickas ut i samband med ett info email där det berättas om Hem och skolas nya
styrelse och lillajulsfesten den 28.11. Detta info email kommer att skickas ut via Tony. Efter
att info emailet skickats ut, skickar Hem och skola email till alla klassföräldrar, lärare och
direktionen om festen den 23.11. Senare skickas ett separat email till klassföräldrarna
angående uppgifterna till programpunkterna för varje klass på lillajulsfesten 28.11.

!

Det föreslogs att årsmötet nästa gång skall hållas I samband med skolans föräldramöten på
hösten för att få med så många föräldrar som möjligt. Därtill skulle höstjippot hållas I
samband med skollördagen.

!

8 Val av ordförande för föreningen
John Hansson valdes till ordförande för föreningen.

!
Gabriella Palin-Holmberg valdes till informatör, Anna Ikäheimonen till sekreterare och
Thomas Branders omvaldes till kassör.

!
Anna skickar allt material, som förra informatören Linda Rots Lohela skickat, till Gabriella.
!
9 Val av nya styrelsemedlemmar
Isabelle Larsson, Pia Lindborg och Linda Rots Lohela avgår. Thomas Branders, Anton
Gyllenberg, Therese Jensen-Tikka och Anna Ikäheimonen fortsätter. Som nya
styrelsemedlemmar invaldes Gabriella Palin-Holmberg och John Hansson.

!

10 Val av verksamhetsgranskare och suppleant
Tommy Tallberg omvaldes till verksamhetsgranskare. Ingen suppleant utsågs.

!

11 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades.

!

12 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 21.50.

!
Vid protokollet
!
!

Anna Ikäheimonen
Mötessekreterare

Theresa Jensen-Tikka
Mötesordförande

Gabriella Palin-Holmberg
Protokolljusterare

John Hansson
Protokolljusterare

!
!
!
!

