
Protokoll 5/2011 
 
Understödsföreningen för Hem och Skola i Grankulla rf:s skiftesmöte för nya och gamla styrelsen  
 
Tid: 
27.9.2011 kl. 18 
 
Plats:  
Hemma hos Ulf Haga i Grankulla. 
 
Närvarande:  
Ulf Haga, Lotta Eskola, Suvi von Troil, Rosita Ruohio, Markus Lång, Eva-Lotta Backman-Winquist, 
Jessica Jensen, Johanna Hammarberg och Rita Wikström 
Veli-Pekka Hyttinen, Gustaf Salmelin och Jan Kruse anmälde förhinder. 
 

1. Mötet öppnades kl. 18.00. 
 

2. Presentation av föreningens verksamhet 
- Lärar middag (Lärare, klassombud och HoS styrelse) 
- Utdelning av stipendier vid skolavslutningen 
- Arrangemang av föreläsningar 
- Kontakten mellan hem och skolan 
- Arrangemang av föräldra fest 

 
3. Föreningens utgifter 

- Utdelning av stipendier 
- Lärarmiddag 
- Lärar choklad vid julen 
- Champagne åt lärarna vid vårfesten 
- Munkar till eleverna under elevkårsdagen 

 
4. Ansökningar om medel 

- Sparbakstiftelsen Aktia i Esbo – Grankulla 
- Stiftelsen Lisi Wahls fond 
- Övriga understöd att sökas hittas på Luckan/fyrk 

 
5. Förbundet hem och skola 

- Upprätthåller även föreningens hemsida 
 

6. Förslag på styrelseposter för styrelsen 2011-2012 
Ordförande   Jan Kruse 
Vice ordförande 
Sekreterare  Jessica Jensen 
Kassör  Johanna Hammarberg 
Klassombudsansvarg  Lotta Eskola (?) 
  
- Till ordförandes uppgifter hör bl.a. att sammankalla till möten, förbereda möten, 

representera föreningen på skolkommité mötena 

- Det beslöts att kassören även uppdaterar medlemslistan och skriver ansökningar 

 

7. Kassasituationen c. 3800 € 



 

8. Övrigt: 

 

- Föredrag och diskussioner: Roller som lärare och uppfostrare 

- Föredrag med Barbro Näse om att vara tonårsförälder och att sätta gränser 

- Diskussionsträff med elever och föräldrar, där alla får vara med i diskussionern alá Rosita 

och yrkesdiskussionen. 

- Skolfarfar/skolmormor och rollen att finna still 

- Bokslut från 2010-2011 undertecknas av John Bergman och Ulf Haga tillfrågar Agneta 

Andersson om hon kan ställa upp för denna uppgift. 

- Bör göras: ta kontakt med Patent och registerstyrelsen och ändra namn på 

styrelseuppsättningen 

- Beställa stadgar från samma ställe. 

- Det bör göras upp en lista på alla styrelsemedlemmars kontaktuppgifter. 

 

9. Nästa möte 

Tisdagen den 25 oktober 2011 kl. 18.00 i Hagelstamska skolan 

 

Ulf Haga   Eva-Lotta Backman-Winquist 

Ordförande  Sekreterare 


