Koskeby Hem och Skola r.f.
Styrelsemöte
26 maj 2020 kl. 18-19, mötet är ett Zoom möte pga covid19.

Närvarande: Andreas Storbacka, Kjell Nygård, Johanna Ström-Berglund, Elisabeth
Bergman, Linnea Böling-Stenros, Fredrik Byman, Tina Viklund, Elin Nordling, Annika Ohlis
(lärarrepresentant).
Frånvarande: Fredrik Jönnfors, Markus Hotta.

Protokoll 6/2020

§1 Mötet öppnas
-

Mötet öppnades kl. 18:01 av ordförande Andreas Storbacka.

§2 Mötets sammankallande och beslutsförhet
-

Mötets beslutsförhet konstaterades.

§3 Godkännande av föregående protokoll
-

Protokollet från föregående möte godkändes.

§4 Åtgärdspunkter från föregående möte
-

Allt som blev planerat på föregående möte kunde inte genomföras p.g.a. covid19.
Därför konstaterades att alla åtgärdspunkter från föregående möte har åtgärdats.

§5 Information från lärarrepresentant
-

Onsdagen 27.5 har årskurserna 1–5 klassvis möte, via Zoom, med alla som ska börja i
den nya skolan, främst då med Rejpelt eleverna.
Nästa vecka från onsdag rivs den gamla skolan.
Diskussion om skolgården. Fredrik frågade om skolgården kommer att vara klar till
hösten. Svaret var nej, inte till sitt slutliga utseende.

§6 Stödansökningar (ansökningar, deadline, rapporteringar)
-

Aktia delar inte ut pengar våren 2020, eventuellt blir det aktuellt till hösten 2020.
Lisi Wahls stiftelse meddelade att pengarna för lägerskolan 2020 kan användas nästa
termin. Ingen ny ansökan behöver göras på hösten 2020.

§7 Ekonomisk koll, bokslut behövs på årsmötet i höst
-

Ekonomisk koll är på gång. Kassören var inte på plats för att kunna redovisa men hon
har meddelat att bokslutet är på gång.

§8 Val av ordförande, förslag? Sittande i tur att avgå
-

Elin lovade att fråga av några personer om intresse finns för ordförandeskapet.
Återkommer senare med kandidater och förslag.

§9 Övriga ärenden
-

Nominera Björn Helsing till Hem och Skola Finlands styrelse. Alla var överens om att
nominera honom till styrelsemedlem för år 2020–2022.
Vårgåva åt övrig personal på Koskeby lågstadium. Fredrik lovade att fixa gåvorna. 20
personer får en gåva på 10 euro från Vörå blomstertjänst.

§10 Mötet avslutas
-

Mötet avslutades kl. 18:56

Ordförande

Sekreterare

_______________________

_______________________

