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Stråtjära/Holmsvedens  
Hem & Skola förening 

www.skogssocken.se 

Vill ni stödja vårt arbete och barnen ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807 

Dags för medlemsavgift för 
Höstterminen 16/Vårterminen 17 

 

Inbetalningskort kommer att ligga på barnens 
hyllor. Annars går det bra att betala in direkt på 
Bg 5111-0807, avgiften är oförändrad på 150 kr 

Märk med ert namn när ni betalar 

 

Tack på Förhand! 

Stråtjära/Holmsveden Hem & Skola förening 

 

Bilaga: Verksamhetsberättelse samt annan 
information 
 
ps. Ni hittar även all info samt årsmötesprotokoll 
på vår flik på hemsidan: www.skogssocken.se 
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Stråtjära/Holmsvedens  
Hem & Skola förening 

www.skogssocken.se 

Vill ni stödja vårt arbete och barnen ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807 

Hem & Skola Stråtjära/Holmsveden 
Verksamhetsberättelse höst 2016 

Vår förening 
Föreningen Hem & Skola är en ideel förening för föräldrar (och andra) i Stråtjära/Holmsveden 
området med barn i Stråtjära skola. Vi har en styrelse som har möten några gånger per år och 
årsmöte där ALLA är välkomna, Alla är även välkomna att bli en del av styrelsen. Idag är det 27 
betalande medlemmar 

Idag 
Idag fungerar Hem & Skola mestadels som stöd för skolan. Det är Hem & Skola som har anordnat den 
årliga resan till Järvsö med skidåkning, hockeybocky, brännboll, fixarkväll tillsammans med Fritids. 
samt marknadsdagar mm. Vi köper även in saker till skolan som eleverna önskar i de fall vi har medel 
till detta.  Vi sköter även hemsidan www.skogssocken.se 

Pengar 
Pengar får Hem & Skola in genom medlemskap, privata gåvor, försäljning, sponsring och fonder. 
Stöd gärna oss på Bg 5111-0807 

Sammansättning av Styrelse 
Under årsmötet den 24 november 2016 valdes följande 

Ordförande: Ulrika Hedlund   

Kassör: Roy Bergström   

Sekreterare:  Anna Ekström   

Revisor: Christina Englin-Olofsson   

Ledamöter:  Pär Dunderberg   
Lillemor Larsson    
Marie Englin   

Suppleanter: Karin Orvik Blanksvärd   
Anette Nerland    
Veronica Johansson   
Linda Larsson   
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Stråtjära/Holmsvedens  
Hem & Skola förening 

www.skogssocken.se 

Vill ni stödja vårt arbete och barnen ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807 

Året som gått Jan 16 – nov 16 Verksamhetsberättelse 
Vi fick ställa in Hockeybockey igen pga isbrist, igen 
I mars var den årliga Järvsöresan som Hem & Skola sponsrar. 
I maj hade vi en fixarkväll på skolgården där vi med hjälp av privata gåvor och sponsorer fick lite 
planteringar och målat, samt ett skolskydd mm 
Genom privat sponsring har det köpts in frisbeegolf, Bollkrokertt mm 
I juni hade vi brännbollsmatch, elever mot föräldrar, Hem & Skola bjöd på korv o fika 
Hem & Skola köpte in blommor till lärare mfl och fixade avskedspresenter till 6 orna inför 
skolavslutningen. I  augusti hade vi en kiosk på Westendagen där eleverna sålde hemproducerade 
produkter och lotter. I september hade vi en kiosk på marknadsdagen där eleverna sålde 
hemroducerade produkter och sålde lotter. Vi startade även en insamling för Världens barn med att 
skramla pengar i bössor.  På en helg utanför Tempo, vi fick ihop ca 1 400 kr 
Hem & Skola har i år (temporärt) fått tagit över rollen Skolreseanordnare, Vi har tillsammans med 
Barn och föräldrar bla. Sålt Fryspåsar samt varor från sockgrossisten, insamling av pant för ca 1500 
samt har en privatperson sålt en Hockeyklubba för 1 000, Vi har fått både pengar samt klubban. 
Under året har även Bollar /solskydd/uteleksaker mm köpts in till skolan. 
Vi försöker under året rapportera vad som händer till bygden på hemsida, FB, och de två lokala 
tidningarna. Hem & Skola har haft fyra protokollförda möten under 2016. 
 
Inkomster & Utgifter från 1 januari 2016 tom 23 november 2016 

Medlemskap  + 1 200  
Fonder  + 2 000  
Försäljning  + 14 720 
Fikaförsäljning  + 1 575 
Bussbiljett Järvsö  + 800 
Privat gåva     + 1 000 
Pant     + 1 500 
Järvsö  - 5 194 
Fika, brännboll/fixarkväll  - 1 834 
Solskydd till skola mm  - 1 421 
Blommor lärare  - 631 
Vinster lotteri  - 629 
Stråtjära framtid     - 400 
Ölandsplast  - 13 960 
Världens barn  - 1 400   

Saldo den 24 oktober 2016 
Kassa per den 2016-11-23 1745 kr 
Bank per den 2016-11-23 20 414 kr 
 
Kontakt 
Ulrika Hedlund ulrika.hedlund@ega.se 070-33 96 588 
Ordförande 

https://www.google.se/search?biw=2133&bih=1071&q=frisbeegolf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiutparwrLQAhWHlSwKHWeiBKkQBQgYKAA
mailto:ulrika.hedlund@ega.se
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Stråtjära/Holmsvedens  
Hem & Skola förening 

www.skogssocken.se 

Vill ni stödja vårt arbete och barnen ekonomiskt, bli stödmedlem Bg 5111-0807 

Hem & Skola Stråtjära/Holmsveden 
Vi INFORMERAR: 
 

Varor från sockgrossisten beräknas komma i slutet på v 49 alt början på v 50, påsarna levereras till 
barnens hyllor, här fick vi in ca 14 000 till Skolresekassan, BRA JOBBAT! 

Det saknas fortfarande redovisning på försäljning av påsar, så ni som vet med er att ni har påsar 
hemma, hör av er! Vi kommer även skicka inbetalningskort till de som vi inte fått någon 
redovisning för. 

 

DISCOBOWLING 
Fredagen den 16 december har vi en gemensam avslutning med UG, Hem och Skola har bokat 
Bowlinghallen i Söderhamn för discobowling inkl fika mellan kl 18-20. 

Anmälan sker till UG Jenny Lindström på 070-6953317 eller på UG senast den 9 december så vi vet 
hur mycket fika som vi skall beställa. 
Det går Buss in till stan kl 16,25 från Holmsveden, någon vuxen möter upp på hållplatsen på 
Källgatan, om ni meddelar att ert barn tar bussen in.  Hemtransport får föräldrar själva ordna. 

 

 

VinterBazaar för skolresan den 29 januari 
Till denna kommer det behövas baka av föräldrar, sista anmälningsdag för att boka bord är den 15 
januari så blir detta av kommer mer info senare.  
Självklart behövs det även hjälp att jobba den dagen, tex i Skolans loppis*, fiskedamm, fikat, 
chokladhjul mm Ett bra tillfälle för er som inte hade möjlighet att sälja Sockor eller påsar att hjälpa 
till. Se bif annons som ni gärna kan sprida vidare 

* Har ni saker att skänka till loppisbordet, är det välkommet. 

 

 

http://www.skogssocken.se/wp-content/uploads/2016/11/discobowling.bmp

	Inbetalningskort kommer att ligga på barnens hyllor. Annars går det bra att betala in direkt på
	Vår förening
	Idag
	Pengar
	Sammansättning av Styrelse
	Året som gått Jan 16 – nov 16 Verksamhetsberättelse

