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Koskeby Hem och Skola r.f.  
Konstituerande styrelsemöte 
14 oktober 2019 kl. 18:00 – 20:00 

Närvarande: Andreas Storbacka, Elin Nordling, Fredrik Byman, Tina Viklund, 
Elisabeth Bergman, Maria Strand, Johanna Ström-Berglund, Linnea Böling-Stenros 
(del av mötet), lärarrepresentant Annika Ohlis. 

Frånvarande: Markus Hotta, Sanna Holmqvist, Kjell Nygård, Fredrik Jönnfors. 

Protokoll 1 / 2019 
 
§1 Mötet öppnas 

- Mötet öppnades kl. 18:10 av ordförande Andreas Storbacka. 
 
§2 Mötets sammankallande och beslutsförhet konstaterades 

 
§3 Presentation av styrelsemedlemmar 
 

§4 Val av vice ordförande, sekreterare och kassör, samt eventuellt tillsättande 

av ytterligare poster för verksamhetsperioden 2019-2020 

- Elin Nordling vice ordförande, Elisabeth Bergman sekreterare, Maria Strand 

kassör, Kjell Nygård informatör, Johanna Ström-Berglund inköpsansvarig.  

§5 Föreningens namntecknare 
- Ordförande Andreas Storbacka, vice ordförande Elin Nordling, sekreterare 

Elisabeth Bergman och kassör Maria Strand. 
- Ordförande meddelar namntecknare till Patent-och registerstyrelsen. 

 

§6 Dispositionsrätt till föreningens bankkonto 
- Styrelsen beviljade dispositionsrätt till föreningens bankkonto samt rätten att 

använda nätbanken till ordförande Andreas Storbacka och kassör Maria 
Strand. 

 

§7 Information om Onedrive 
- Andreas skickar ut användarnamn och lösenord åt styrelsen. 
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§8 Budget, verksamhet och årsklocka 2019-2020; 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.  

- Diskussion om integrerandet av Rejpelt skolas Hem och skola. 

- Diskussion om enskilda klassers träffar utanför skolan. 

- Kort genomgång av årsklockan. 

 

§9 Senaste protokoll 
- Genomgång av årsmötesprotokollet. 
- Protokollet justeras vid nästa möte i november.  

 

§10 Uppdateringar av föreningens kontaktinformation 
- Rektorn skickar ut aktuella kontaktuppgifter via Wilma till hemmen. 

Informatören uppdaterar på Förbundet Hem och Skolas hemsida samt sköter 
om medlemsbrevet. 

 

§11 Styrelsemöten under höstterminen 2019 
- Ca. 1 gång / månad. 

 

§12 Klassvisa aktiviteter 
- Åk 1 hade klassträff i samband med friluftsdag på Norrvalla. 
- Åk 4 hade en trevlig kväll med ridning hos Svels stall i rökiö. 

 

§13 Insamling av medlemsavgifter 
- Medlemsavgiften fastslogs till 20 euro/familj på årsmötet. Diskuteras mera vid 

nästa möte i november. Informatören förbereder utkast till medlemsbrev.  

 

§14 Reflexvästar för åk 1 
- Fredrik Byman tog på sig att ordna västarna åt åk 1. 

 

§15 Höstutfärd, Kokkola simhall eller annat? 
- Funderas på olika alternativ till vårutfärd 2020 till nästa möte. 
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§16 Bidragsansökningar 

- Ansökan till Lisi Wahls Stiftelse för bidrag bör göras före 1.11.19. 
Klassförälder för åk 4 Johanna Ström- Berglund gör ansökan. 

 

§17 Övriga ärenden 
- Funderade på hur man skulle få ut infon om mötena åt föräldrarna. Kom fram 

till att sätta ut mötesprotokollet på Hem och Skolas hemsidor och att dela 
länken via Wilma. Informatören sköter om att mötesprotokollet kommer på 
hemsidan och rektorn delar länken via Wilma. 

- Rektorn informerade att arkitekten och inredningsarkitekten för den nya skolan 
kommer på ett informationsmöte 22.10 kl. 15-16 i Koskeby skolas matsal. 
Mötet blev dock senare ändrad till tisdagen 29.10 kl. 15-16. Alla som är 
intresserade från styrelsen är välkomna med. 

- Cirkusdagen är 28.10.2019 
- Rektorn skickar en puff via Wilma om kursen “Starka tillsammans- att stärka 

välbefinnandet hos familjen”. Kursen hittas via länken: 
www.hemochskola.fi/2019/09/17/kurs-for-foraldrar-i-vora/ 

- Diskuterades om lekredskap till skolan. Beslöt att skolan besluter vad som 
skall köpas. Räkningen skickas till kassören. 

§18 Nästa möte 
- Måndagen 4.11.2019 kl.18:00. 

§19 Mötet avslutas kl. 19:50. 
 
 
 
Orförande                                                                  Sekreterare 
Andreas Storbacka                                                   Elisabeth Bergman 
 
 
______________________                                        ___________________ 

http://www.hemochskola.fi/2019/09/17/kurs-for-foraldrar-i-vora/

