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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 
 
Dags för medlemsavgift för Höstterminen 17/Vårterminen 18 

 

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 in. 

 

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 

Verksamhetsberättelse 2017 

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 28 
betalande medlemmar. 

Idag 
Idag fungerar Hem & Skola mestadels som stöd för skolan.Hem & Skola hjälper till och anordna 
diverse resor, stöd för skolresa och samarbetar med UG mm. Vi anordnar bazaar, 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.  

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 året 2017 har styrelsen haft följande sammansättning, Alla väljs på 1 år i taget: 

Ordförande: Ulrika Hedlund   

Kassör: Roy Bergström   

Sekreterare:  Anna Ekström   

Revisor: Christina Olofsson Englin  

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 dec 16 – nov 17 Verksamhetsberättelse 
 
Bowling anordnades tillsamans med UG i december 
Vinterbazaar anordnades för första gången i januari, vi fick in ca 6 000 kr till skolresan 
Vi fick ställa in Hockeybockey igen pga isbrist, igen 
HS och UG anordnade sportlovsresa till Turbozone 
Nya gardiner till klassrum ooch fritids köptes in för ca 3 000 kr 
 
HS höll i skolresan för hela skolresan som gick till Stenö camping med övernattning mm 19 maj 
Fixarkväll på skolan den 23 maj, HS bjöd på korv och köpte in lite grejer 
Vi anordna fika till kommunen möte i Holmsveden den 31/5  och fick in lite pengar 
Brännboll den 9 juni anordnades tillsammans med UG 
Inköp av blommor till lärare och personal på skolan inför skolavslutning 
 
I  augusti hade vi en kiosk på Westendagen där eleverna sålde loppis och lotteri 
Under året har även bollar /pennor/utleksaker mm köpts in till skolan. 
Vi försöker under året rapportera vad som händer till bygden på hemsida www.skogssocken.se, FB, 
och de två lokala tidningarna.  

Hem & Skola har haft fyra protokollförda möten under 2017. 
 
Inkomster & Utgifter i stora drag från 1 januari 2017 tom 30 november 2017 

Saldo ingående 
Kassa per den 170101 962 kr 
Bank per den  170101 29 794,92 kr 

Medlemskap  + 1 750  
Fonder  + 2 000  
Försäljning  + 8 901   
Bank  -  500 
Annons H-nytt  - 1 280 
Bowling  - 3 900 
Tempo, bazaar  - 2 959 
Blommor lärare  - 631 
Gardiner skola  - 3 093  

Saldo utgående 
Bank per den 171130 22 258,67 kr 
Kassa per den  171130 6 478 kr 
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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 

 

BAD med UG 

Onsdagen den 20 december har vi en gemensam avslutning med UG, vi har bokat Kilafors badhus. 

Vi delar upp oss i två grupper: 

6års till 3an badar kl 16.30-19.00 

4an till 9an kl 19.00-20.30 

Det kommer att bjudas på pizza och dryck.  
för barn som ej kan simma riktigt skall en förälder närvara. 
Man tar sig till och från Kilafors på egen hand.  
VÄLKOMMA! 

Anmälan behövs senast 14 december till Jenny Lindström på 070-6953317  
eller till Ulrika Hedlund på 070-3396588 

VinterBazaar den 28 januari till förmån för skola och skolresor 
 
Till denna kommer det behövas baka av föräldrar, 5-6 an bakar långpannekaka, 3-4 småkakor. sista 
anmälningsdag för att boka bord är den 15 januari, så vi hör av oss efter det om det behövs bakas. 
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 newbody att hjälpa till. Se bif 
annons som ni gärna kan sprida vidare 

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

Sportlovsresa tillsammans med UG 

Prel. Måndagen den 5 mars, mer information kommer senare 
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