Karamalmens Hem och skola-förening rf
Protokoll för årsmötet onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 19.30 i Karamalmens skola,
matsalen
Närvarande:
Christina Lundell
Gabriella Palin-Holmberg
Yvonne Palin-Vuori
Joanna Warner
Pekka Palomäki
Valtteri Koivunen
Jenny Lagerholm
Tony Björk (lärar-representant, en del av mötet)
1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Christina Lundell kl. 19.45.
2 Val av mötesordförande samt vice ordförande (icke HoS medlem)
Till mötesordförande valdes Christina Lundell. Till mötets viceordförande valdes
Jenny Lagerholm (för beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen).
3 Val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
Till sekreterare valdes Gabriella Palin-Holmberg. Till protokolljusterare och
rösträknare valdes Yvonne Palin-Vuori och Pekka Palomäki.
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 481,53€.
Intäkterna 8835,32€. Intäkterna bestod av medlemsavgifter, höstfest (lillajulsmarknad),
bränccacup samt understöd. Hem o skola fick det understöd, som ansökts till
stafettkarnevalen. Detta år var medlemsavgiftintäkterna större än beräknat.
Kostnaderna 8353,79€. 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), möteskostnader
(föreläsningskostnader) samt innebliven medlemsavgift till riksförbundet.

Verksamhetsgranskare Pekka Palomäkis utlåtande lästes upp. Det slogs fast att räkenskaperna
är sakligt gjorda. Verksamhetsgranskaren kom med ett förslag; tillgångarna delas till två
konton, så att inte endas en person har tillgång till alla pengar. Mötet gav styrelsen fullmakt att
utreda ovanstående.
6 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt
styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
7 Behandling och beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek
för verksamhetsåret
Verksamhetsplanen 2016-2017 gicks igenom. I år är stafettkarnevalen i Esbo, så inga extra
pengar behövs där. Skolmusik ordnas i Vasa detta verksamhetsår och det beslöts att Hem o
skola understöder detta i år, tillsattes i verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen godkändes.
Budgeten gicks igenom. Denna kommer att hållas på samma nivå som 2015-16. Budgeten
strävar till att gå en del på minus.
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€).
8 Val av ordförande för föreningen
Christina Lundell valdes till ordförande för föreningen och fortsätter som ordförande från
föregående år.
9 Val av nya styrelsemedlemmar
Anna Ikäheimonen, John Hansson, Thomas Branders och Johanna Winqvist avgår.
Christina Lundell, Katarina Hellsten-Palomäki, Gabriella Palin-Holmberg, Joanna Warner, Daniel
Fernandez, Sanna Heikfolk och Patrik Odenwall fortsätter. Som nya styrelsemedlemmar invaldes
Valtteri Koivunen (barn i 5A) och Jenny Lagerholm (barn i 1A).
Lärar-representanter detta år är Marianne Qvist och Tony Björk.
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 8.11. i lärarrummet.

12 Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20.25.
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