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

Protokoll - Årsmöte PTA Halmstad
2020-10-07
Plats: Halmstad, IES
Kl.17.30-18.30
Närvarande från avgående styrelse samt revisor:
Annika Tellram, Jonas Lindahl, Rickard Lund, Marie Karlsson och revisor Jenny Andersson
Närvarande medlemmar: Johanna Meiner, Marie Hansson, Anna Elmgreen, Katarina Lund,
Cecilia Lindberg, Staﬀan Svensson, Anna Hullander, Jenny Vaz, Andreas Ahlqvist, CharloTa
Olofsson
Frånvarande (från styrelsen): Helena Larsson och Malin Isacsson

1. Mötet öppnades.
2. Till ordförande för mötet valdes Marie Karlsson.
3. Till sekreterare för mötet valdes Rickard Lund.
4. Till justeringsmän ]llika rösträknare aT jämte mötesordförande justera protokollet
valdes Annika Tellram och Marie Hansson.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsmötet beslutade fastställa röstlängden enligt närvarolista på 15 stycken
röstberäbgade 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 revisionsberäTelsen. Jenny redogjorde för
den ekonomiska beräTelsen för året och aT det vid räkenskapsårets slut fanns
43097 kr på PTAs konto.
10. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
11. Medlemsavgid fastställdes aT fortsäTa vara 100kr/familj och år.
12. Inga mo]oner från medlemmar hade inkommit och styrelsen hade inga
förslag.
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13. Till ordförande för kommande verksamhetsår valdes Marie Karlsson.
14. Till ledamöter för kommande verksamhetsår valdes Annika Tellram, Jonas
Lindahl, Rickard Lund, Helena Larsson, Malin Isacsson och Marie Hansson.
15. Till suppleanter för kommande verksamhetsår valdes Katarina Lund.
16. Till revisor valdes Jenny Andersson.
17. Frivilliga ]ll valberedning saknas.
18. Övriga ärenden
○ Skolgården diskuterades, PTA redovisade för hur man under året
vid eT ﬂertal ]llfällen drivit på frågan med Rektor Mr Andreasson
gällande grönytan på framsidan. Då man under en längre ]d
jobbat för aT få ]ll en möjlighet aT hyra denna av Halmstad
Kommun för aT utöka skolgården. Katarina Lund tog på sig
ansvaret aT följa upp och övervaka arbetet i denna frågan.
○ PTA skall kolla med IES när ven]la]on servades och kontrollerades
senast. Elever på skolan har upplevt dålig lud samt låg temperatur
i klassrummen under de kalla månaderna.
○ Kom även upp en fråga gällande arbetsmiljön för eleverna. När
man i försök aT stänga ute värmen under de varma dagarna på
året, drar man ner rullgardinerna varpå det blir oerhört mörkt i
klassrummen. Blir deTa en bra arbetsmiljö för barnen? PTA skall ta
upp frågan med skolledning. PTA fortsäTer även driva frågan med
skolledningen om möjligheten aT säTa någon typ av solﬁlm för aT
stänga ute värmen.
○ Kvaliten på skolmaten diskuterades. Elever och föräldrar upplever
aT maten ibland tar slut, framförallt när det är något som barnen
tycker om. ET möte i just makrågan kommer aT hållas på skolan
den 20:e Oktober kl 08:45. Inbjudan har skickats ut i Schoolsod.
19. Mötet avslutades.
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Ordförande för mötet:

Sekreterare för mötet:

________________________
Marie Karlsson

________________________
Rickard Lund

Justerare för mötet:

Justerare för mötet:

________________________

________________________

Annika Tellram

Marie Hansson
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