Fundargerð Aðalfundarinnar Foreldrafélags Hrafnagilsskólans 23.9.2020
Fundur byrjaður klukkan 20 og mætt voru 13 manns fyrir untan stjórn og sveitastjórans.
Sigurjón var kosinn Fundarstjóri og Susanne ritari. Farið var yfir lög Foreldradfélagsins sem má finna á
heimasíðu skólans. Bend var sérstaklega á staðreyndin að allir foreldrar er í félaginu og geta haft
áhrif.
Farið var yfir allt sem var á döfinni siðasta árið:
-

-

-

Imma útskýrði hvernig við höndluðum skattamálið, þar sem hver og einn félag þarf að hafa
raunveruleigan eiganda og hvernig þessu var leyst með eyðublaði, sem nýja stjórn þarf þá
hafa í huga
Sagt var stuttlega frá fundi með bekkjarfulltrúum sem er haldinn árlega og rædd var þar m.a.
um jólaföndrið
Imma spurði í kjölfarið um áhugan fyrir jólaföndrið og var ákveðið að reyna að halda því
lifandi en ljóst er að við þurfum foreldranna /bekkjarfulltrúar með í liðið til að halda utan um
föndurstöðvar
Fyrirlesturinn karlmennskan og fávitar var haldinn og voru allir mjög ánægðir með hann.
Imma sagði aðeins frá málefninu. Athugað var hvort betra væri að hafa svona fyrirlestrar að
kvöldi til eða í hádeginu og ákveðið var að það þyrfti horfa til hvers og eins dæmi þar sem oft
felst kostnaðarsparnaður í því ef ræðumennirnir geta samnýt ferðina noður eða þess háttar.
Ef efnið þykir áhugavert þá myndi fólk finna leið til að mæta. Finnur Yngvi stakk upp á að
hægt væri að taka fyrirlestranna upp og setja þá inn á lokaða foreldrasvæði á netið.

Farið var yfir fjáhagslega stöðu og á félag núna uþb 300þ krónur vegna þess hve lítið var eydd vegna
covid19. Rædd var um að kaupa eldstæði frá muurikka í sameiningu við leikskólann. Athugasemd
kom að það þyrfti að passa að svona félag safni ekki of miklum peningum.
Til stoð að fá fyrirlestur um jákvæðan aga í sameiningu við leikskólann og ætlum við að reyna að finna
út úr því hvort sem það verður að staðnum eða fjárfundur.
Næst vor það kosingar. Imma hætti sem formaður og einnig hættu Sigurjón og Hermann Ingi. Áfram
sitja Jóhanna og Susanne og ný inn koma Garðar Kári Garðarsson, Anna Júlía Aðalsteinssdóttir og
Yairina Rodrigez.
Önnur mál: Finnu Yngvi kynnti nýbygging og hugmyndir því tengd. Augljóslega voru ennþá einhver
óánægð við útfærslur og mynduðust umræður og breytingartillögur.
Fundur var slitinn 21:40

