Övermalax Hem och skola rf
Årsberättelse 2018-2019

Övermalax Hem och Skola rf bildades i november 2006. Under året uppdaterades
föreningens stadgor och verksamhetsperioden är nu 1.9-31.8. 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), Åsa Hagner-Pada (sekreterare), Mats Engsbo (kassör),
Maria Nordlund (serveringsansvarig), Martina Bergkull (serveringsansvarig), Jenny
Finnäs (klassombud), Kennet Granholm (klassombud) och Annelie Sjöholm
(lärarrepresentant).
Under läsåret 2018-2019 har föreningen uppburit en medlemsavgift om 12 € per familj.
Föreningen hade under verksamhetsåret 69 medlemsfamiljer. Ett betydande tillskott till
kassan gav också höstens kaffeserveringar, där de klasser som sköter kaffeserveringen på
storföräldramötet (åk 4, 140 €) och julfesten (åk 5, 190 €) får av tradition del av intäkterna
att användas för kommande lägerskolor (10€ per elev). Till lägerskolan som ordnas första
veckan i september 2019 utbetalades 1600 € för busskostnaderna + 330 € till klasserna.
Söndagslunchen ordnades 7.4.2019 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 3854,34 €.
Styrelsen har också ansökt om bidrag och beviljats följande:
• 500 € för Stafettkarnevalen (Viktor Ollqvists stiftelse)
• 1200 € för teaterbesök, 1000 € för simning och 1400 € för multiarenan (Aktiastiftelsen)
Vi fick även ett extra bidrag från Aktiastiftelsen på 900€
Vi har bidragit med 2000 € till simningen i Malax simhall, 1820 € för teaterbesök (Teater
Taimine och Lasse-Maja), 1200 € till vårens utfärder, och 233 € för xylitol-tuggummi till
eleverna. Under året inköptes två stora kaffekokare (479 €) samt Snowflyers och
utrustning till multiarenan (507 €). Föreningen gav även en julgåva till övrig personal och
medfostrare i skolan samt vårblommor till personalen som delades ut vid skolavslutningen
av elever i åk 6.

Styrelsen för Övermalax Hem och Skola rf 2018-2019
http://www.overmalax.hemochskola.fi/
https://www.facebook.com/overmalaxhemochskola/

