Nekalan koulun vanhempainyhdistys ry
Lounaantie 2
33800 Tampere

PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:

Maanantai 27.8.2018 klo 17.30-19.05
Nekalan koulun infokirjasto

Läsnä

Suvi Mattila, kokouksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen)
Sari Korhonen, hallituksen sihteeri (hallituksen jäsen)
Sari Kuningas (hallituksen jäsen)
Satu Kuutti (hallituksen jäsen)
Jaana Lindblad (hallituksen jäsen)
Leila Ali-Vuotila (hallituksen jäsen)
Elina Outinen (hallituksen jäsen)
Kirsi Aaltonen-Kiianmies, koulun edustaja, paikalle klo 17.45
Riitta Laurikainen, kirjanpitäjä, poistui paikalta klo 17.45
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1. KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30
2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista.
4. TILINPÄÄTÖS 2017-2018
Kirjanpitäjä Riitta Laurikainen kertoi tilikauden 2017-2018 tilinpäätöksen olleen positiivinen tuloksella 5978,34 €. Positiivinen tulos johtuu lähes kokonaisuudessaan siitä, että
Tampereen yliopiston normaalikoulu lopetti valokuvausjärjestelypalkkioiden tilin ja jyvitti
tilillä olleet rahat kahdelle vanhempainyhdistykselle ja oppilaskunnalle kertaluontoisesti.
5. KERHOJEN AJANKOHTAISET ASIAT
Käytiin läpi Kirsin opiskelijoilta keräämää kerhotoivelistaa.
Koululla ei ole vielä tarkkaa tietoa, mitä kerhoja koulu aikoo järjestää. Nekovan kerhotarjonta on kiinni koulun tarjoamista kerhoista. Muotialassa jatkaa musakerho. Kokkikerholle Kirsi selvittää mahdollista vetäjää.
Nekovan tarjontaan kuuluisi hyvin ainakin koodi- ja pelikerho sekä askartelukerho. Nimen pitäisi mahdollistaa laajat sisällöt rajaamatta liikaa.
Pyritään saamaan ilmoittautumiset Nekovan kerhoihin 16.9. mennessä. Päästään aloittamaan kerhot mahdollisesti viikolla 38.
Kerhomaksuksi päätettiin 25 € kaikissa kerhoissa.
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6. KOULUN AJANKOHTAISET ASIAT
1.-2.-luokkalaiset ovat alakoulun tiloissa syyslomaan saakka ja sen jälkeen siirtyvät yläkoulun kanssa samaan kiinteistöön.
7. JÄSENASIAT
Myöhemmin vuosikokouksessa tullaan vahvistamaan jäsenmaksut.
8. NEKOVAN MUUTOSASIAT
Postilaatikolle pitää löytää uusi sijoituspaikka, jos Nekalan kirjasto suljetaan alakoulun
kiinteistöstä. Myöskin Nekovan osoitetiedot on Lounaantien osoitteella. Yhtenä vaihtoehtona postilaatikolle olisi yläkoulun kiinteistö. Ongelmana on koulun aukioloajat, kun
nyt on voitu hyödyntää kirjaston aukioloaikoja.
Norssin tuella täytyy olla niin kaappi kuin postilaatikkokin. Jaana on aikeissa mennä
Norssin tuen kokoukseen vierailemaan.
9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Vuosikokous sovitaan syyskuulle.
10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Suvi Mattila
puheenjohtaja

Sari Korhonen
sihteeri

