Hovseter skole
Referat fra Årsmøte Foreningen FAU Hovseter
Dato:
Tilstede:
FAU styret:
Klassekontaktene:

26.05.2020
Nanna Lien, Sissel Svestad, Helle Sundby, Knut Vrålstad, Morten Fure,
Siv Kjæreng, Morten Persen (ref)
Representanter fra klasse

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Innkalling og saksliste ble godkjent
2. Valg av møteleder, referent og vitner:
- Nanna Lien ble valgt til møteleder
- Morten Persen ble valgt til referent
- Elisabeth Qvigstad og Henrik Sørensen ble valgt til å motta og akseptere
protokollen pr e-post.
3. Årsrapport:
- Årsrapporten ble gjennomgått og godkjent
4. Regnskap:
- Regnskapet ble gjennomgått og godkjent
5. Fremtidig inntektskilder:
- Årsmøtet diskuterte ulike aktiviteter som alternativ inntektskilde når skolen
flytter til FO bygget og FAUs inntekter fra utleie av bokskap reduseres. Det nye
styret tar saken videre til høsten.
6. Valg av nytt styre:
Som styre ble valgt:
• Leder: Jens Olsen (ny)
• Økonomiansvarlig: Tom Erik Vågen (ny)
• Styremedlem: Kristel Alstad-Evjen
• Styremedlem: Sissel Svestad
• Styremedlem: Helle Sundby
• Styremedlem: Siv Kjæreng
• Styremedlem: Denise Kohn (ny)
• Styremedlem: Hanne Melhus-Kittelsen(ny)
• Styremedlem: Mia Stoknes (ny)

7. Valg av 2 vararepresentanter til Driftsstyret 2021-2022 (2 år)
Til vararepresentant ble valgt:
- Grete Nicole Tefre Wisth
-

Årsmøtet ga det nye FAU styret fullmakt til å finne det andre varamedlemmet til
Driftsstyret, og sirkulere det på e-post for godkjenning.

8. Aktiviteter
- Natteravning
o Det ble luftet om ravningen skal starte tidligere enn 21.45, og heller slutte
til midnatt. Ungdommer fester tidligere på kvelden. Politiet har sjelden tid
til å komme til oppstart fra Røa, bedre å møte de på Majorstua kl 20. Det
nye styret tar saken videre til høsten.
- 10.klassetur høst 2020
o Usikkerheten rundt gjennomførbarhet av turen i august rent praktisk
(kohorter versus hele klasser) og økonomisk (behov for flere busser når de
ikke kan sitte tett, avbestillingsfrister) ble luftet. Rektor gir beskjed til alle
9.klassene om å avvente til nye retningslinjer kommer fra myndighetene
15.juni.
9. Eventuelt
- Ingen saker til behandling.

___________________________
Nanna Lien – møteleder
(sign)

_____________________________
Morten Persen – referent
(sign)

