Övermalax Hem och skola rf
Årsberättelse 2017-2018

Övermalax Hem och Skola rf bildades i november 2006. Föreningens verksamhetsperiod
är 1.8-31.7. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola i Finland.
Under detta år har styrelsen bestått av följande personer: Jonas Nylund (ordförande),
Therese Pellfolk (vice ordförande), Ann-Sofie Källund (sekreterare), Mats Engsbo (kassör),
Marit Udd (serveringsansvarig), Maria Nordlund (serveringsansvarig), Jenny Finnäs
(klassombud), Fredrik Kullberg (Kerstin Lång ersättare från februari 2018)
(lärarrepresentant).
Under läsåret 2017-2018 har föreningen uppburit en medlemsavgift om 10 € per familj.
Föreningen hade under verksamhetsåret 67 medlemsfamiljer. Ett betydande tillskott till
kassan gav också kaffeserveringen vid storföräldramötet, genrepet inför julfesten och
själva julfesten. De klasser som sköter kaffeserveringen på stor-föräldramötet (åk 4) och
julfesten (åk 5) får av tradition en del av intäkterna att användas för kommande
lägerskolor. Detta läsår betalade föreningen ut 190 € till åk 4 och 160 € till åk 5 (10€ per
elev).
Söndagslunchen ordnades 15.4.2018 som en skoldag med uppskattat program av alla
klasser. Förutom den goda maten fanns också lotter och hembakade kakor till försäljning.
Nettoresultatet från dagen blev 4224 €.

Styrelsen har också ansökt om bidrag och beviljats följande:
• 1000 e för minirobotar (mBotar) som kan användas för programmering i
skolan (Svenska folkskolans vänner)
• 500 e för Stafettkarnevalen (Victor Ollqvists stiftelse)
• 2000 e för teaterbesök och simning (Aktiastiftelsen)

Dessutom har vi bidragit med 500 € till simningen i Malax simhall, 10 € per elev för
vårens utfärder och 228 € för xylitol-tuggummi till eleverna samt subventionerat de
Övermalax skola-tröjor som eleverna kunde köpa med 224 €. Föreningen gav även en
julgåva till övrig personal och medfostrare i skolan.
Malax kommun köpte en multiarena till Övermalax skola som Hem och Skola byggde upp
vid fotbollsplan. Allt detta gjordes genom talkoarbete och ett STORT TACK till alla som
hjälpte till med bygget som blev klart lagom till skolstarten hösten 2018.
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