Parent Teacher Associa on Halmstad, Org. no. 802470-1024

Protokoll - Årsmöte PTA Halmstad
2019-09-18
Plats: Halmstad, IES
Kl.18.00-19.00
Närvarande:
Helena Larsson, Jonas Lindahl, Per Lange, Mar n Eriksson, Eva O Lange, Mats Svensson,
Katarina Lund, Karola Johansson, Linda Karppinen, Malin Isacsson, Mar n Ådahl, Magnus
Holmgren, Rickard Lund, Kers n Gudel, Annika Tellram, Anna Börrisson Thurel, Vincent
Thurel, Jenny Andersson och Marie Karlsson
Frånvarande (från styrelsen): Emma Fjordgren och Jainul Abdeen Frozkhan.

1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande för mötet valdes Jonas Lindahl.
3. Till sekreterare för mötet valdes Marie Karlsson.
4. Till justeringsmän llika rösträknare a jämte mötesordförande justera protokollet
valdes Annika Tellram och Rickard Lund.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsmötet beslutade fastställa röstlängden enligt närvarolista på 19 stycken
röstberä gade medlemmar.
7. Kallelsen ll mötet godkännandes.
8. Jonas Lindahl redogjorde för styrelsens redovisning av PTAs verksamhet under
det gångna året.
9. Revisor Jenny Andersson gick igenom revisionsberä elsen. Jenny redogjorde för
den ekonomiska berä elsen för året och a det vid räkenskapsårets slut fanns
27.088kr på PTAs konto.
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10. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Medlemsavgi fastställdes a fortsä a vara 100kr/familj och år.
12. Inga mo oner från medlemmar hade inkommit och styrelsen hade inga
förslag.
13. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marie Karlsson
750409-3381.
14. Till ledamöter för kommande verksamhetsår valdes Jonas Lindahl, Helena
Larsson, Annika Tellram, Rickard Lund och Malin Isacsson
15. Inga frivilliga anmälde sig som suppleanter.
16. Till revisor valdes Jenny Andersson.
17. Frivilliga ll valberedning saknas.
18. Övriga ärenden
○ Klassrum 4d, varmt, solig, behöver gardiner. Förslag a mätning
görs i skolan. Skolans eller kommunens ansvar? Styrelsen
diskuterar med Mr Andreasson på fram da möte.
○ Diskussion hölls gällande skolmaten. Skolan har ny matleverantör
from ht 2019. Skolmaten har varit en het fråga i ﬂera år, dock är
erfarenheten a många har synpunkter men få vill komma ll e
informa ons-/diskussionsmöte om maten. Styrelsen kommer
fråga om matansvarig från skolan har möjlighet a delta på nästa
medlemsmöte.
○ Fråga kom upp om företag får sponsra med t ex hopprep,
pingisrack etc. Styrelsen kollar upp frågan och antecknar ner vilka
företag som ev. kan tänka sig skänka utrustning.
○ Förälder frågade om skolans ansvar gällande inköp ll skolgård.
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○ PTA har bl a köpt in fyra bänkar under året för a ge möjlighet ll
utelek on samt ge framför allt äldre barn (åk 7-9) e incitament
a komma ut. De a e er önskemål från CAD-teamet. Förälder
framförde a de används. Det ser mysigt ut när barnen si er ute
och har lek on.
○ Fråga kom upp hur klasskassor fungerar. PTA sköter enbart
förvaltningen av pengar för årskurser, ej enskilda klasser. Styrelsen
ser gärna a det ﬁnns föräldrar som engagerar sig i denna fråga,
skriver ner mål, riktlinjer, förslag etc. Revisorn gick igenom hur
mycket pengar som fanns vid räkenskapsårets slut för respek ve
klass. Diskussion hölls om hur en insamling går ll på andra skolor,
9:or på Stenstorpsskolan åker ll Auschwitz ll våren. Engagerade
föräldrar ser ll a varje barn är med och engagerar sig.
○ Klassbyten innebär a det blir svårt för en enskild klass a planera
för en skolresa i åk 9 om det önskas. Nuvarande 9:or valde därför
a satsa på insamlingar först i början av åk 8 när barnen hamnat i
den klass de llhör även i 9:an. Någon av årets 9:or ska arrangera
disco under höst- och jullov. Barnen/föräldrarna har delat upp sig i
bakgrupp, discogrupp, säljgrupp etc. En annan klass planerar a
åka ll Liseberg för pengarna (räknar med a 20 000 kr behövs för
resan.) En förälder framförde a hen tror det är svårt med
skolresa för alla elever i samma årskurs.
○ Diskussion hölls ang. resa ll Auschwitz som enbart några få elever
får åka på. Ingen i samlingen vet varför eller om denna resa är
sponsrad. Frågan kommer a följas upp av styrelsen.
○ Är samarbetet med skola i Storbritannien avslutat? PTAs styrelse
frågar Mr Andreasson om hur de a fungerar.
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○ Medlem frågade om skolans lokaler får användas kvälls d ll t ex
disco? Vad PTAs styrelse känner ll är svaret ja. Dock behöver
varje enskilt fall godkännas av skolans ledning.
19. Mötet avslutades.

Ordförande för mötet:

Sekreterare för mötet:

________________________
Jonas Lindahl

________________________
Marie Karlsson

Justerare för mötet:

Justerare för mötet:

________________________

________________________

Annika Tellram

Rickard Lund
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