
Tölby-Vikby Hem och Skola rf       Nr 4 / 2018-2019 
Styrelsemöte den 06 mars 2019 kl. 18:30 
 

Protokoll 
 

Närvarande: Camilla Carlsson, Mariana Grönroos, Ann Backman, Kirsi Asplin  

Frånvarande: Rosanna Båsk, Monica Moström 

1 Mötet öppnas 

Mötet öppnas kl. 18:39. 

2 Mötets beslutsförhet 

Mötet konstateras beslutsfört. 

3 Genomgång av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns.  

4 Vinterloppis  

Försäljningen gav överlag inte så stora inkomster. Det är möjlig att ordna återkommande 
vinterloppis. Det skulle kanske kunna öka intresset och försäljningen, ifall man vet om att 
begagnade vinterutrustning finns till salu varje år. 
 
Skolan fick donationer utav den utrustning som inte gick åt på loppisen. 
 
Loppisdagens försäljning utomhus gav: 100,50 € (korv och kaffe) och inomhus 21,00 €. Inköpen 
för dagen gick på 27,75 €. 

5 Ta med dagis i föreningen 

Diskussion kring för- och nackdelar ur daghemmets och föräldrarnas synvinkel. 
Daghemspersonalen bör även höras i frågan och ge sitt godkännande, exempelvis ifall de kan 
förbinda sig till att delta i möten osv. Stadgarna bör göras om i så fall och kan göras vid nästa 
årsmöte.    
 
Beslut: Innan ärendet förs vidare hålls en diskussion med daghemspersonalen.  

6 Kodklubben 

Det är 12 barn anmälda. Det ordnas sex gånger på våren 2019 och ifall det finns intresse kan 
man fortsätta med sex gånger till på hösten 2019. 
  
För verksamheten har 400 € ansökts från Kodklubbsföreningen (Finlands Svenska 
Ungdomsförbund). Skolans grupprum, skolans plattor och datorer får användas i 
verksamheten. Inköp kan göras för verksamheten och ersätts mot kvitto. En av dragarna är inte 
en förälder och behöver få ersättning för arbetet t.ex. ett presentkort.  

7 Rinken, underhåll och skötselbidrag samt skidspåret 

23.4.2019 skall senast skötselbidraget skickas till kommunen. 350 € kan man ansökan för 
skötsel av rinken. Senare skickas en faktura till skolan och daghemmet i enlighet med deras 
användning av rinken. Kirsi sköter om ansökan och fakturorna.  
 
Diskussion fördes kring en eventuell vattenposten för att vattna rinken. Ifall skolan byggs ut och 
det skall dras vatten till gårdsplan så kan kanske en vattenpost byggas för vattning av rinken. 
Möjligheten utreds. 
 
Beslut: av Johan begärs de uppgifter som behövs för att fylla i ansökan för skötselbidraget av 
rinken.  



8 Ekonomi 

Hem och skola står för Xylitol-tabletterna som tidigare år.  
Xylitol-tabletterna är betalda. 

 
Föreläsningskvällen till föräldrar med temat spelinfo gav 13.40 € (inköp 12.52 €). 
 
Bidragsansökningar har skickats till: 
Aktia stiftelsen Solf/Sundom: 1000 € för rinken-arbetet samt för skötsel av området kring rinken.  
Aktia stiftelsen Korsholm: 2000 € för att kunna göra en teaterresa (Lasse Maja) samt besök till 
biblioteket, uppskattat till ca. 860 € samt önskemål från skolans sida att om att ordna ett 
författarbesök under våren 2019. 
 
Saldo på Hem och skolas konto är den 5.3.2019: 2 173,48 €.  
 

9 Anmälningsärenden 

- 

10 Övriga ärenden: 

Skolan efterfrågar bidrag för föreläsningsavgiften av spelkvällen. 
Skolan efterfrågar bidrag för transport till Öjberget. 
 
Beslut:  
Föreläsningsavgiften för spelkvällen bekostas av Hem och skola. 
Busstransport till Öjberget beviljas inte eftersom svar inväntas från Aktia stiftelsen, se punkt 8. 
Ifrån Aktia stiftelsen gjordes en ansökan om understöd (bl.a. bussresa). Det finns möjlighet att 
göra en ny bedömning i frågan ifall situationen ändras.   
 
Nästa styrelsemedlemmar: tre nya styrelsemedlemmar behövs in i styrelsen för nästa läseår. 
Det är att rekommendera att endera ordföranden eller sekreteraren är en tidigare 
styrelsemedlem som känner till verksamheterna ifrån förgående år. Nina Hållfast är eventuellt 
intresserad. Därtill efterfrågas Maria Backman, Marcus Nylund, Jessica Nylund-Aura och Hanna 
Tikkanen.  
 
Föräldrakväll i spelkunskap ordnades den 19.2.2019 av Ehyt. rf (Förebyggande rusmedel rf.) 
Se bilaga 1. Skolbarnen hade även fått ta del av informationen under skolveckan.  

11 Nästa möte 

2.5.2019, kl. 18.30  

12 Mötet avslutas 

 Mötet avslutades kl. 20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 1.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________________ 
Camilla Carlsson (ordförande)     Ann Backman (sekreterare) 
 
 
 
  


