Referat fra FAU møte 18.02.16
Tilstede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

trinn: Mirjam S. Korsvik + Skjalg Klette
trinn: Nina Pedersen + Torstein Haga
trinn: Dag H. Reitan + Monica Ziegler
trinn: Mona Elvebakk + Silje Strand
trinn: Cathrine Widgren + Renate Gruben
trinn: Jens M. Nilsen + Anne Lena Gilje (vara)
trinn: Asle Stalleland

Rektor Ann Margrethe Knutsen – meldt avbud

SAKSLISTE: I hovedsak et planleggingsmøte knyttet til 17.mai 2016
1. Godkjenning av innkalling – ok
2. POST inn – søknader til FAU om økonomisk støtte i to saker:
1. Søknad fra Eide kulturarena om økonomisk støtte à kr 25 000,- til å støtte WaO
Avstemming: Flertall stemmer for å bistå med kr 10 000.
2. Søknad fra skolen om økonomisk støtte à kr 15 000,- til Trivselslederprogrammet.
Avstemming: Flertall stemmer for å bistå med kr.10 000.
FAU`s saldo er pr d.d. kr 89 000,- . Fau`s eneste inntektskilde er 17.mai feiring.
Inntekt 17 mai 2015 KR 631,35. FAU fikk etter søknad til kommunen, tilskudd til 17 mai feiring på kr
9000,-. Overskudd etter 17 mai kr 9631,35.
Tidligere år har hatt enda lavere inntekt, grunnet utgiftet knyttet til innkjøp av nødvendig utstyr til
17.mai feiring. Dette betyr at utgifter når ulike søknader støttes, ikke står i forhold til inntektene. Det
betyr at videre støtte til framtidige prosjekt ikke alltid kan regne med støtte fra FAU. Forslag for å øke
inntektene: sette opp enkelte priser på utsalgsvarer under arrangementet?
3.Oppstart av planlegging og forberedelser til årets 17.mai feiring:
o
o
o
o
o
o

Oppgavefordeling mellom foreldrerepresentantene er på plass
Ringerunder hvor arbeidslistene ble fylt med navn på aktuelle foreldre
Mona sender ut referater fra forrige års 17.mai feiring til de som har ansvar for de aktuelle
områdene. Innholder oppgaver og bestilling av varer
Mirjam sjekker ut ”pølsesponsing”
Nina sjekker ut ”is-sponsing”, evt priser på Hennig Olsen
Skal vi be om pristilbud på alle nødvendig varer fra Joker Homborsund?

4. Arbeidsgruppa setter seg sammen for å avtale videre treffpunkt for videre arbeid. Kim meldt
avbud grunnet sykdom.
5. Neste FAU møte: 17.mars kl. 20.00 Aktuelle saker fra forrige møte tas opp i neste møte.

Referent
10.03.16 Renate Gruben

