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Hem och Skolas föräldraförenings styrelsemöte
Protokoll 22.9.2021

1. Öppnandet av mötet

Mötet öppnades kl 18.57

Närvarande:
Ordförande, Ola Sundell (5A)
Sekreterare, Malin Tuominen (1)
Jacob Töringe (4)
Eva Ekholm (1)
Pia Martikainen (2)
Carolina Heinonen (3)
Consuelo Stigell (5A)
Pernilla Venäläinen, Lärarrepresentant

Val av ordförande och sekreterare. (ovan)

2. Uppläsning av föregående mötes protokoll

Protokollet från 18.9 uppläses.

3. Den ekonomiska situationen 

● Det finns fortsättningsvis pengar i överskott på grund av corona-situationen.

Stipendier som skall användas och redovisas för:
● Bostadsstiftelsen har betalat oss 800 € för parkour som inte kunde ordnas pga saknad av

dragare. Det beslöts att dessa pengar skall användas till uppköp av pingisbollar och klubbor,
samt skridskor/skidor. Jacob har lovat kontakta stiftelsen för omplacering av pengarna på
dessa anskaffningar. Pernilla kollar behovet av skridskor/skidor.

● 3 Smeders stiftelse. Det finns en stor summa av pengar som bör användas. Hem och skola
föreslår Talma skiddag eller annan dylik aktivitet. Pernilla har lovat diskutera med lärarkåren
om Talma. Om den inte får understöd så önskas förslag på annan vintersports aktivitet.

Stipendier som skall ansökas om:
● Bostadsstiftelsen skall ansökas om i Oktober. Vi beslöt att ansöka om 800€ + 800 € (höst +

vår) för parkourklubb som hoppeligen kan ordnas nästa år igen. Alternativt mål för pengarna
kunde vara en karate-klubb för klass 5 som för närvarande saknar klubbaktivitet helt. Jacob
har lovat ansöka.

● Lisi Wahls stipendie för lägerskola skall ansökas om i oktober. Detta gör klass 5 själva.
● Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse skall ansökas om 9.10-11.10.
● Kulturfonden skall ansökas om i November.

4. Skolans hälsning
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● Teatern förverkligas den 25.10 som planerat. Det är ännu oklart hur och vilka klasser deltar på
plats och ifall någon klass deltar virtuellt från klassen.

● Pernilla frågar efter budget för bokanskaffning. Det konstateras att det finns 500 € för inköp
av böcker till skolan.

● Eleverna önskar mer pingisbollar och klubbor. Skall ordnas från stipendiet från
bostadsstiftelsen.

● Skolan skulle behöva datorskydd för datorer eleverna tar hem över perioder de är tvungna att
vara i karantän. Pia har lovat kolla om det finns pengar för detta. Skolan får själv koordinera
inskaffningen isåfall, så att det blir rätt storlek på skydden.

5. Övriga ärenden 

● I fortsättningen kommer inbjudan till styrelsemöten via kalenderinbjudan.
● Mötesprotokollet skickas fortsättningsvis ut till ordinarie medlemmar + suppleanter

per email och laddas även upp på driven.
● Kontaktuppgifter till alla detta årets styrelsemedlemmar uppdateras I dokumentet på

driven. Malin fixar.
● Besluts att ingen inköpsansvarig utnämns, utan rollen turas vi alla om. Pia har lovat

utreda om det finns ett “konto” på någon partihandel.
● Bokmässan efterfrågad. Pernilla kollar ifall besök blir av detta år eller ej.
● Hur mår klasserna: Klass 5 ser fram emot självständighetsmottagningen. Klass 4

samlar in för lägerskolan, Mellanmålsstrul på Eftis diskuteras samt problem med brist
på tid att äta för klass 1 vid matpausen. Pernilla har lovat diskutera med Linda om
ärendet. I övrigt hälsar klasserna att allt är väl.

● Klasspengar samlas in för varje klass 5€/familj. Klassföräldrar koordinerar.
Klasspengen används för klistermärken och annat smått och roligt som klassen kan
behöva. Klasspengen överräcks åt läraren.

● Författarbesök diskuteras. Hosis meddelar att skolan gärna får fundera över
intressanta författare som vi kunde bjuda in. Pernilla pratar med Martina om saken.

● Staffetkarnevalen kanske ordnas. Skollördag går oberoende av stapeln samtidigt.
● Lucia och glöggservering ordnas av klass 3 detta år.
● Nästa möte tar plats på onsdagen den 27.10.2021 kl 18.

6. Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 19.58.


