
Karamalmens Hem och skola-förening rf   

Protokoll för årsmötet onsdagen den 23 september 2015 kl. 19 i Karamalmens skola, 
matsalen 

Närvarande: 

John Hansson 
Katarina Hellsten-Palomäki 
Anna Ikäheimonen 
Christina Lundell 
Patrik Odenwall 
Gabriella Palin-Holmberg 
Yvonne Palin-Vuori 
Joanna Warner 

Mariann Kvist (lärar-representant) 

1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande John Hansson kl. 19.30. 

2 Val av mötesordförande samt vice ordförande (icke HoS medlem) 
Till mötesordförande valdes John Hansson. Till mötets viceordförande valdes Yvonne Palin-
Vuori (för beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen). 

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

4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. 

5 Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarnas utlåtande 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes. Se bilaga.  

Räkenskaperna presenterades av Joanna Warner.  
Resultatet gav ett plus på 140,59€.  

Intäkterna 6238,96€. Intäkterna bestod av medlemsavgifter, höstfest (lillajulsmarknad), 
bränccacup samt understöd. Hem o skola fick ett stort understöd från Aktia i år. 



Kostnaderna 6098,37€. Kostnaderna bestod av materialbidrag (böcker, Luciakläder med 
tillbehör, rastboxen, läshörna), festkostnader (mat, dryck och kärlhyra för midvinterfesten för 
personal och föräldrar), utfärdsbidrag (diverse busstransporter), stipendiebidrag (stipendier, 
godis av mystiska mannen), traktering skolfester (barnens godispåsar till julen, bullar,  
glasspinnar mm.), traktering av lärare (julkakor, samt lärargåvor), klubbar, möteskostnader 
(föreläsningskostnader) samt innebliven medlemsavgift till riksförbundet 

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 2015-2016 gicks igenom. Tillades att Hem och skola bidrar med pengar 
till en utflykt för årskurs 3 och 4 såsom planerat de senaste åren. Lades också till att Hem och 
skola bidrar med pengar till en vintersportdag för hela skolan. Finansierande av en 
vintersportdag är möjligt detta läsår eftersom ingen läshörna i skolan behöver fixas. 
Verksamhetsplanen godkändes. Se bifogad uppdaterad verksamhetsplan. 

Budgeten gicks igenom.  
Medlemsavgiften har varit frivillig och förblir frivillig. Beloppet hölls oförändrad (10€ per 
familj). Det beslöts att en skild påminnelse om medlemsavgiften ska skickas ut via 
klassföräldrarna men inte i samband med något annat info.  

På intäktssidan är 5600€ budgeterat (medlemsavgifter 700€, höstfest 1600€, brännbollscup 
1300€, understöd 2000€).  

På kostnadssidan är 6105€ budgeterat (materialbidrag 1500€, utfärdsbidrag 2000€, 
stipendiebidrag 600€, traktering skolfester 400€, traktering av lärare 500€, klubbverksamhet 
500€ samt övriga kostnader 605€).  

Eftersom Stafettkarnevalen ordnas i Vasa i maj 2016 vill Hem och skola sträva till att 
understöda resa och logi för tävlanden, ledare samt deltagare i hejarklacken. Därför beslöts 
det att sättas till en skild rad för detta i budgeten (2000€) så att totala understödet på 
intäktssidan blir 4000€ och utfärdsbidraget på kostnadssidan likaså 4000€. Budgeten 
godkändes. Thomas uppdaterar budgeten i enlighet med detta senare. Hem o skola har relativt 
mycket eget kapital som kan användas till att understöda Stafettkarnevalen.  

8 Val av ordförande för föreningen 
John Hansson ville avgå som ordförande. Christina Lundell valdes till ny ordförande för 
föreningen.  



9 Val av nya styrelsemedlemmar 
Peter Fleege och Anton Gyllenberg avgår. 

Thomas Branders, John Hansson, Katarina Hellsten-Palomäki, Anna Ikäheimonen, Christina 
Lundell, Gabriella Palin-Holmberg, Joanna Warner, Daniel Fernandez, Patrik Odenwall och 
Johanna Winqvist fortsätter. Som ny styrelsemedlem invaldes Sanna Heikfolk. 

Lärar-representanten väljs senare av lärarkåren. 

10 Val av verksamhetsgranskare och suppleant 
Pekka Palomäki valdes till verksamhetsgranskare. Nya styrelsen utser en suppleant.  

11 Övriga ärenden 
Möte med nya HoS styrelsen hålls ondagen den 21.10 i lärarrummet. 

12 Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 20.40. 

Vid protokollet 

Anna Ikäheimonen John Hansson 


