
Protokoll Oderljunga Skola och Landsbygd 2014-11-24 

Mötesprotokoll med fortsättning från konstitutionsmöte 2014-11-24 

1. Mötet öppnades 

2. Dagordningen godkändes 

3. Föregående mötes protokoll justerades. 

4. Rapporter:  

Badkväll med Oderljunga skola: Mycket uppskattat av alla. 65 deltagande varav 

hälften barn. Total kostnad för kvällen blev drygt 3500:- varav 2900:- var för hyran av 

badet. Resterande belopp för inköp av dricka, snacks och frukt.  

Aktiviteten görs gärna till en återkommande aktivitet, dock med något färre timmar 

bad och utan att föreningen bjuder på tilltugg.  

Ekonomi/sammanslagning av kassorna: I Föräldraföreningens kassa finns totalt 

19848,06:- och i Sockengillets kassa finns 27585:-. Sara Åhlén, kassör i 

Föräldraföreningen överför Föräldraföreningens kassabehållning till bg 231-2007, 

vilket kommer att vara det bankgiro som gäller för Oderljunga Skola och Landsbygd. 

Styrelsen beslutar att Sara Åhlén ska fortsätta att ansvara för en liten kontantkassa 

på 1500:- för att underlätta kontanthanteringen inför kommande aktiviteter. 

5. Styrelsen beslutar att köpa in en uppbyggnad av en ny hemsida på det webbhotell 

och domännamn som Sockengillet har; Oderljunga.se. 

Följande rubriker vill vi ha på hemsidan: 

- Föreningsinfo/ kontaktinfo – bli medlem. 

- Aktuell agenda 

- Fotogalleri 

- Gästbok 

- Länk till Facebook 

- Arkiv med protokoll 

- Anslagstavla med ”blink” om det finns något nytt 

 

Lisa Åkesson tar på sig att vara administratör för sidan efter uppbyggnad och Caroline 

Jonsson kan vara behjälplig.   

Josefine Petersson återkommer till styrelsen med tid då hemsidan kan vara klar, 

positivt om den kan vara klar till årsmötet 2015-01-26- 

6. Förslag på kommande aktiviteter:  

- Utfärd till Skånes Djurpark 

- Disco för skolans barn på Alla Hjärtans dag; Caroline och Josefine ansvarar för 

detta.  

- Julafton fackeltåg; Caroline Jonsson frågar Christer Åkesson om intresse finns 

med fackeltåg från Oderljunga Mölla till Midnattsmässan. 



- Blommor till lärare/förskolepersonal skolavslutningen 19/12; Heidi Norén fixar 

arrangemang till 10 lärare på skolan, kostnad ca 75:-/lärare. Caroline Jonsson 

ordnar en present till förskolepersonalen, kostnad ca 200:-.  

- Tipsrunda till våren; styrelsen pratar om att ha återkommande tipsrunda. 

- Adventstipsrunda; styrelsen beslutar att anordna en adventstipsrunda den 14/12 

kl 13-16. Förslag start och målgång på församlingshemmet med tomte och fika 

som avslutning. Caroline Jonsson beställer bingobrickor från Trimbingo, kontaktar 

kyrkan för att kolla om lokalen är ledig samt frågar Bert Klang om han vill vara 

tomte för barnen.  Möjlighet för barnen att lämna önskelista. 

Fika; glögg/kaffe/oboy/saft, pepparkakor, någon mjuk kaka samt skumtomtar till 

alla barn.  

Annonsera; Leif kontaktar Lokalbladet, Josefine lägger ut på Facebook och 

Caroline lämnar lappar i skolan och på förskolan. Caroline eller Josefine skriver en 

inbjudan när plats är bestämt.  

7. Altarstenen 350 år. Denna punkt flyttas till kommande möte.  

8. Datum för årsmöte beslutas till 2015-01-26. Caroline bokar församlingshemmet.  

9. Inga övriga ärenden diskuterades.  

10. Nästa styrelsemöte 2015-01-12 hos Leif-Åke Andersson. 

Mötet avslutades 

 

 

Mötets sekr. Caroline Jonsson  ordf. Leif-Åke Andersson 

 

Justeras 

 

Josefine Petersson 

 


