Hem och skola vid Hagelstamska skolan och Gymnasiet
Grankulla samskola r.f.
Mötesprotokoll
Tid:

23.8.2017 kl. 18.30

Plats:

Hagelstamska skolan, Västra skolstigen 3, Grankulla

Närvarande: Marie Baltzari-Setälä, Natasha Nordström-Huotari (ordförande/sekreterare),
Karin Wikman, Markus Öhrnberg, , Maria Gumpler
Frånvarande:
Beatrice Karlemo, Monica Ekblom, Annette Willamo, Maria GrennerPimenoff, Monica Hill .
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Natasha Nordström-Huotari kl. 18.35.
2. Motioneringsmöjligheter för eleverna (enkäten)
HoS har donerat skolan 1500€ för inköp av följande sportredskap: två
pingisbord, bollar, pingisracketar, en korgbol.
3. Vårhälsning till lärarna
Marie B-S och Maria G-P skötte om vårhälsningen till lärarrummen.
4. Stipendier till vårfesten 3.6
HoS delade ut 600 € (á 50€) i stipendier till elever i åk 7 och 8. Maria G-P
ordnade pengarna, Natasha gjorde hälsningen (’Till en positiv och ansvarsfull
elev’).
5. HoS frukosten 29.9
På den nationella HoS -dagen ordnas den traditionella föräldrafrukosten i skolan.
Markus frågar rektorn om beställningen av engångskärl gjordes i maj. Marie B-S
köper saft och frukt. Efter 7ornas föräldramöte skickar Markus
kontaktuppgifterna till de nyvalda klassombuden till Natasha och Marie, som
koordinerar epost till föräldrarna gällande kaffehämtning till frukosten. Bea
Karlemo har sagt att hon ännu i år kan ordna smörgåsarna, bara hon blir
informerad i tid. Marie B-S kontaktar Bea.
6. Årsmötet
 Styrelsen föreslår att hålla årsmöte 14.9. kl. 18.30. Natasha skriver
årsmöteskallelsen enligt förra årets modell och den skickas ut till alla föräldrar
i både högstadiet och gymnasiet via Wilma.
 Styrelsen gick igenom bokslutet och godkände det. Budgetförslaget till läsåret
2017-2018 godkändes. Verksamhetsberättelsen finslipades och
verksamhetsplanen för 2017-2018 skrevs.
 Maria G-P skickar bokslutet till verksamhetsgranskaren Christian W.
 Markus skall be rektorn ta upp det stora behovet HoS har för nya
styrelsemedlemmar på föräldramötet för de nya sjuornas föräldrar 31.8 – får
vi inga nya medlemmar, upphör verksamheten, som i sin tur betyder att
finansiellt stöd inte kan ansökas till skolornas olika projekt.


Av nuvarande styrelsemedlemmar har följande meddelat att avgå:
Beatrice Karlemo, Monica Ekblom, Annette Willamo, Monica Hill, Karin
Wikman. Rektorn i GGS meddelar nästa vecka vem som blir

lärarrepresentant från GGS. Markus Öhrnberg fortsätter som
lärarrepresentant för högstadiet. Maria Grenner-Pimenoff fortsätter som
kassör. Marie Baltzari-Setälä fortsätter i styrelsen. Natasha NordströmHuotari avgår som ordförande, kan eventuellt vid behov vara ordinarie
styrelsemedlem. Maria Gumpler likaså.


Natasha gör en text till klassföreståndarna som kan läses upp i klasserna i
samband med föräldramötet. Under kvällen 31.8 skall Marie B-S vara vid
elevcaféet för att rekrytera nya medlemmar till styrelsen. Natasha rekryterar i
klass 7E samt så mycket som möjligt i övriga klasser.

7. Mötets avslutande
Mötet avslutades kl. 20.05.

