
Parent Teacher Association Halmstad, Org. no. 802470-1024

Protokoll - PTA Halmstad (IES) - styrelsemöte

2020-03-08
Plats: Digitalt via Teams
Kl. 19.00 - 19.45

A. Mötet öppnas.

B. Val av ordförande för mötet. Marie valdes till ordförande

C. Val av sekreterare för mötet. Jonas valdes till sekreterare

D. Val av justeringsmän. Rickard och Staffan

E. Godkännande av dagordningen. OK

F. Föregående protokoll.

G. Ekonomisk redovisning.

a. Bank. Totalt 53794:- att förfoga över.

b. Skatteverket.

H. Rapport från våra olika ansvarsområden 5 min. var:

a. Kommunikation (allmän): Annika & Helena

Väntar på att nån ska anställas för att kunna uppta kommunikation. Troligtvis ingen

under våren. A&H återkommer med information. Anställningsannons var ute för ett

tag sen. Men ingen info om detta än.

b. Digital kommunikation (akademisk): Marie C

Det har blivit mycket bättre med MS Engberg.

c. Elevråd: Marie H

Sandra ska maila oss vilka dagar i veckan som elevrådet ska ha möten. Har inte kommit

in något mail än till oss. Marie ska maila och stöta på.

d. Skolgård - kort sikt: Marie C

Beslut är taget för digital skärm för dans på skolgården. Vi avvaktar info från cad och

ies om hur och när detta ska köpas in. Marie stöter på om info för detta. Även köpa in
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fler bänkar från AJ som vi gjorde sist. Staffan och Katarina kollar vem som har mest

rabatt och sen beställer dem. Staffan tar kontakt med vaktmästaren Magnus så att han

vet att det är på gång.

e. Skolgård - lång sikt: Katarina & Rickard

Inga nyheter angående detta än så länge. K&R kollar med Cad.

f. Skolgård - grönområde: Staffan

Både Thomas och Staffan jagar på Halmstad kommun Robert angående hur det går.

g. Skolmat: Marie H

Just nu ingen information. Väntar på besked från Thomas. Eventuell annan leverantör

för matleveranser. ISS har kontraktet fram till sommaren. Därefter ny upphandling.

h. Värdegrund: Staffan, Katarina & Marie H vid behov

Staffan har öppnat upp och börjat prata med Sandra angående vissa händelser. Hon

håller med om att det finns utrymme för att förbättra dessa. Bjuda in Sandra till möte

med oss och diskutera det på nästa möte ?

i. Medlemslista - medlemsvård: Rickard & Marie H

6 nya medlemmar sen förra mötet. Medlemmar kan få viss rabatt på vissa butiker tex

Flüggers Färg och där PTA kan få kickback från butiken. Inga problem med skatteverket.

Hur vill butiken ha det för att göra det enkelt. Marie H kollar och återkommer.

j. Hemsida Webb. - ingen ansvarig just nu

I. Övriga ärenden.

a. Distansundervisning

Eleverna ska vara inne i skolan de dagar då de har praktiska ämnen. Kommer det att

införas sommarskola för att eleverna ska komma ifatt.

b. Årskurs 9:s klasskassa.

Marie har för avsikt att maila till HP för årskurs 9 då de har en del pengar att förfoga

över. De har 15.565:- totalt.

J. Datum för nästa möte.

Möte med Thomas och Johanna torsdag 18/3 16:15 över teams. Nytt möte med PTA efter påsklovet

torsdag 15/4 19:15.

K. Mötet avslutas.
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