
Understödsföreningen Hem och skola i Grankulla r.f.  
 
Tid: 10.1.2012 kl. 18.00–19.30 Mötesprotokoll 
Plats: Hagelstamska skolan, biblioteket 

Närvarande  Föräldrarepresentanter: Jan Kruse, ordf. 
  Jessica Jensen, sekr. 
   Rita Wikström 
   Bea Karlemo 
   Johanna Pipping-Arrakoski 
   Johanna Hammarberg 
 Lärarrepresentanter: Rosita Ruohio, Hagelstamska skolan 
 Frånvarande: Marcus Lång, Gymnasiet Grankulla  
   Gustaf Salmelin 
   Kari Ahlström 
   Veli-Pekka Hyttinen 

1. Hemsidan 

De nya hemsidorna är sgs färdigbyggda och öppnas andra veckan i januari. Bestämdes att sidans rubrik pga 
utrymmesbristen blir Hem och skola i Grankulla, Hagelstam och GGs. Förutom befintligt och nytt material 
läggs ännu ut verksamhetsplan för 2011–2012 samt Resultat och balans. Dessutom mera foton, bl a från 
välmåendeprojektet (HoS bidrog med 7 000 euro för ett rum för avkoppling och välmående) samt 
vänelevsdräkterna som HoS har bekostat (Rosita lovade fixa bild). 
 
2. Lärarmiddagen 23.1 kl. 18.30 

Bea har skickat ut inbjudningarna. Beslöts beställa sallad x 2 (grillad kyckling, samt ost/pasta) enligt offert 
från Christer Vesala/Premium Catering. Festansvariga Bea och Rita fixar resten enligt förra årets lista 
(åtgång samt tillbehör) och hela styrelsen träffas kl. 17.45 för att ställa i ordning.  Premium Caterings 
faktura skickas till kassör Johanna H. Ordförande önskar välkommen, alla närvarande presenterar sig. 
Papper och pennor delas ut för registrering av verksamhetsidéer och önskemål. 
 
3. Vårens föreläsning 

Fanns olika intressanta alternativ, men beslöts efter diskussion att Johanna P-A kontaktar Karin Heerman 
som föreläser kring tonårsproblematiken. Föreläsningen är bekräftad till 20.3 kl. 18.30. 

Beslöts att HoS är med under infotillfället när de nya sjuorna kommer för att bekanta sig med skolan. 
Intresseanmälningar för medverkan i HoS tas emot, tre nivåer av engagemang erbjuds:  
1. I styrelsen, 2. Som klassombud, 3. Genom att betala HoS medlemsavgift. 
 
4. Övrigt 

- Beslöts att sekreteraren skriver in de befintliga stadgarna och mejlar dem till styrelsen för framtida 
uppdatering, samt på hemsidorna. Beslöts också beställa stadgarna från Patent- och 
registerstyrelsen. Beslöts göra ändringsanmälan till PRH, registrera styrelsen och ändra 
namntecknare.  

- Beslöts lägga till John Bergman på e-postlistan för att han lättare ska kunna följa med styrelsens 
arbete för att kunna godkänna revisionsberättelsen. 

 
5. Följande möte 

1.3 kl. 18 i Hagelstams bibliotek. 

 10.1.2012 Jessica Jensen  


