
Koskeby Hem och Skola r.f. 

Konstituerande styrelsemöte 

29 oktober 2020 kl. 18:00-19:00, mötet är ett virtuellt möte. 

 

Närvarande: Anna Bertills, Elisabeth Bergman, Fredrik Byman, Lisa Backman-Jansson, 

Susanne Jansson, Susanna Antill, Maria Strand, Annika Ohlis (lärarrepresentant). 

Frånvarande: Kristin Ehrström, Sofia Nyman, Linnea Stenros Böling, Sanna Holmqvist, Tina 

Viklund. 

 

Protokoll 1 / 2020 

 

§1 Mötet öppnas 

- Mötet öppnades kl. 18:10 av ordförande Anna Bertills 

 

§2 Mötets sammankallande och beslutsförhet 

- Mötets beslutsförhet konstaterades. 

 

§3 Presentation av styrelsemedlemmar 

- Styrelsemedlemmarna presenterade sig. 

 

§4 Val av viceordförande, sekreterare och kassör, samt eventuellt tillsättande av 

ytterligare poster för verksamhetsperioden 2020–2021 

- Lisa Backman-Jansson viceordförande, Elisabeth Bergman sekreterare, Maria Strand 

kassör, Susanna Antill inköpsansvarig, Anna Bertills ordförande och informatör. 

 

§5 Föreningens namntecknare 

- Ordförande Anna Bertills, viceordförande Lisa Backman-Jansson, sekreterare 

Elisabeth Bergman och kassör Maria Strand. 

- Kassören meddelar namntecknare till Patent- och registerstyrelsen. 

 

 



§6 Dispositionsrätt till föreningens bankkonto 

- Styrelsen beviljade dispositionsrätt till föreningens bankkonto samt rätten att 

använda nätbanken till ordförande Anna Bertills och kassör Maria Strand. 

 

§7 Information om Onedrive 

- Ordförande byter lösenord och skickar ut användarnamn och lösenord åt styrelsen. 

 

§8 Budget, verksamhet och årsklocka 2020–2021; diskussion kring styrelsemedlemmarnas 

förväntningar på föreningens verksamhet 

- Genomgång av budget och godkännande på årsmötet tidigare i höst. 

- Genomgång av verksamhet och godkännande på årsmötet tidigare i höst. 

- Fredrik gav idén att göra ett av Koskeby skolas grusplan till en konstgräsplan. 

Styrelsen utreder finansiering och praktiska möjligheter. 

- Annika berättade att eleverna gärna vill ha kvar hotellfrukosten. Styrelsen genomför 

hotellfrukosten om pandemin tillåter. 

- Annika gav idén om att fråga föräldrarna om idéer till verksamheten. Ordförande 

kom med förslaget att Koskeby Hem och Skola förening startar en Facebook-grupp, 

där medlemmarna kan ge förslag på verksamhet. Annika puffar på kanalen via Wilma.  

- Behandlar budget och verksamhetsplan fortsättningsvis på nästa möte. 

 

§9 Senaste protokoll 

- Protokollet från årsmötet justeras vid nästa möte. 

 

§10 Uppdatering av föreningens kontaktinformation 

- Rektorn skickar ut aktuella kontaktuppgifter via Wilma till hemmen och uppdaterar 

informationen på kommunens hemsida. Ordförande uppdaterar på Förbundet Hem 

och Skolas hemsida. 

 

§11 Styrelsemöten under höstterminen 2020 

- Ca. 1 gång / månad 

 

§12 Klassvisa aktiviteter 

- På grund av pandemin går det inte att genomföra klassvisa aktiviteter i nuläget. 

 



§13 Insamling av medlemsavgifter 

- Medlemsavgiften fastslogs till 20 euro/familj på årsmötet.  

 

§14 Aktuella ärenden 

- Åk 5 och åk 6 lägerskola diskuterades. Covid-19 har medfört att lägerskolan våren 

2020 ställdes in. Lägerskolan på våren 2021 är ännu oklar. 

 

§15 Bidragsansökningar och eventuella rapporteringar 

- Styrelsen gör en koll på olika stiftelsers bidragsansökningar. 

- Aktia stiftelsens bidrag till anskaffning av sensomotoriskt material och sällskapsspel. 

Rektorn gör en beställning på material som skolan behöver. 

 

§16 Övriga ärenden 

- Inga övriga ärenden behandlades. 

 

§17 Nästa möte 

- Måndagen 23.11.2020 kl. 18:00. 

 

§18 Mötet avslutas kl. 19:20 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

______________________  ________________________ 

Anna Bertills    Elisabeth Bergman 

 

 

 


