Övermalax Hem och skola rf
Årsberättelse 2016-2017

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: Ann-Sofie Källund (ordförande),
Jonas Nylund (vice ordförande), Daniela Långkvist (sekreterare), Mats Engsbo (kassör),
Marit Udd (serveringsansvarig), Maria Nordlund (serveringsansvarig), Maria Eriksson
(klassombud), Fredrik Kullberg (lärarrepresentant).
Under läsåret 2016-2017 har föreningen uppburit en medlemsavgift om 10 e per familj. Ett
betydande tillskott till kassan gav också kaffeserveringen vid storföräldramötet, genrepet
inför julfesten och själva julfesten. De klasser som sköter kaffeserveringen på storföräldramötet (åk 4) och julfesten (åk 5) får av tradition en del av intäkterna att användas
för kommande lägerskolor. Detta läsår betalade föreningen ut 160 e till åk 4 och 210 e till
åk 5 (10 e per elev).
Styrelsen har också ansökt om bidrag och beviljats
•
•

1000 e för projektet Malax för 100 år sedan (Aktiastiftelsen)
900 e för inköp av nya symaskiner till skolan (Aktiastiftelsen)

Vi ansökte även om bidrag från Svenska kulturfonden för teaterbesöket till Wasa Teater
(Aladdin och den magiska lampan) men beviljades inte. Föreningen bidrog ändå med hela
biljettkostnaden på 9 e per elev för teaterbesöket, med egna medel. Dessutom har vi
bidragit med 1000 e för simningen i Malax simhall, 10 e per elev för vårens utfärder, 1000
e per klass för lägerskolan (åk 4 och 5) och 300 e för nya vinterredskap. Föreningen gav
även en julgåva till övrig personal och medfostrare i skolan. På våren inköptes ett
serveringsbord till skolköket, att användas under uteskoldagar.
Söndagslunchen ordnades 2.4.2017 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 3159 e.
Föreningen kontaktade under våren ett flertal lokala företag och ansökte om sponsormedel
för inköp av nya skoltröjor till skolan. Kampanjen lyckades över förväntan och sammanlagt
950 e donerades till skolan av Kroppsverkstaden, Profiweld, Bröderna Hemming,
Groddpojken, Mickis el-service, Andelsbanken, Calles Bröd, Malax bageri, Stenco, Aktia
och S-Market. Föreningen beslöt därtill att bidra med 4 e per elevtröja för de tröjor som
hemmen erbjuds att köpa.
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