
Karamalmens Hem och skola-förening rf   !
Protokoll för årsmötet onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 19 i Karamalmens skola, 
matsalen !
Närvarande: !
Thomas Branders 
Anton Gyllenberg 
Anna Haeggström-Jakobsson 
John Hansson 
Katarina Hellsten-Palomäki 
Kristian Holmberg 
Anna Ikäheimonen 
Patrick Ikäheimonen 
Christina Lundell 
Tina Nordqvist 
Patrik Odenwall 
Gabriella Palin-Holmberg 
Yvonne Palin-Vuori 
Joanna Warner !

!!!!!!!!!!!!!!
Anna Carpelan (lärarrepresentant) !
1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande John Hansson kl. 18.20. !
2 Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes John Hansson. !
3 Val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare 
Till sekreterare valdes Anna Ikäheimonen. Till protokolljusterare och rösträknare valdes 
Yvonne Palin-Vuori och Katarina Hellsten-Palomäki.  !
4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. !
5 Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och revisorernas/
verksamhetsgranskarnas utlåtande 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Familjejippot 10.10.12 saknades och sattes till. 
Verksamhetsberättelsen godkändes, se bifogad uppdaterad version.   



!
Räkenskaperna presenterades av Thomas Branders och John Hansson.  
Resultatet gav ett litet plus på 11,32eur.  !
Intäkterna 3427,85eur. Intäkterna består av medlemsavgifter, höstfest, bränccacup, övriga 
evenemang, understöd.  !
Kostnaderna 3416,53eur. Kostnaderna består av materialbidrag (böcker, 
stafettkarnevalskläder, rastboxen) , utfärdsbidrag (stafettkarnevalsbussen), stipendiebidrag 
(stipendier, godis av mystiska mannen), traktering skolfester (barnens godispåsar till julen, 
kaffe/glögg HoS bjuder på), traktering av lärare (lärargåvor), klubbar, möteskostnader 
(föreläsningskostnader) !
Verksamhetsgranskare Tommy Tallbergs utlåtande lästes upp. !
6 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. !
7 Behandling och beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för 
verksamhetsåret 
Verksamhetsplanen 2013-2014 gicks igenom och diskuterades.  
Nytt för detta läsår är att Hem och skola morgonmålet ordnades skilt i alla klasser och att 
midvinterfesten kommer att vara för alla föräldrar (och inte bara klassföräldrarna som förra 
året) samt också personal, Direktion och Hem och skola så som förra gången. Det föreslogs 
att ett fastlagsjippo skulle ordnas på t.ex vändagen. Se bifogad uppdaterad verksamhetsplan.   !
Budgeten gicks igenom.  
Medlemsavgiften har varit frivillig och förblir frivillig. Beloppet fastställdes till 10 euro per 
familj (samma summa som förra året). Det beslöts att en skild påminnelse om 
medlemsavgiften ska skickas ut, och inte i samband med något annat info email.  
På intäktssidan är 3500eur budgeterat (medlemsavgifter 900eur, höstfest 1000eur, 
brännbollscup 900eur, understöd 700eur) 
Eftersom det finns så mycket eget kapital, beslöts det att öka på budgetkostnaderna för 
material- och utfärdsbidragen (materialbidrag 700eur  -> 1000eur, utfärdsbidrag 1100eur  -> 
1300eur), så att de totala kostnaderna 3930eur. Se bifogad uppdaterad budget.   !
8 Val av ordförande för föreningen 
John Hansson valdes till ordförande för föreningen.  !
9 Val av nya styrelsemedlemmar 



Therese Jensen-Tikka och Pia Lindborg avgår.  !
Thomas Branders, Anton Gyllenberg, John Hansson, Gabriella Palin-Holmberg och Anna 
Ikäheimonen fortsätter. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Peter Fleege, Katarina 
Hellsten-Palomäki, Christina Lundell, Tina Nordqvist och Joanna Warner.  !
Lärarrepresentanten väljs senare av lärarkåren. !
10 Val av verksamhetsgranskare och suppleant 
Tommy Tallberg omvaldes till verksamhetsgranskare. Ingen suppleant utsågs.  !
11 Övriga ärenden 
Nästa HoS styrelsemöte hålls ondagen den 30.10 kl. 18:30 , samtidigt som Halloween discot i 
skolan.  !
12 Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 20.00. !!
Vid protokollet !!
Anna Ikäheimonen  John Hansson !!!


