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- Medlemsavgiften var 10 euro/år per familj 
- Styrelsen består av ordförande Johanna Häggblom, vice ordförande Gabriella Sjöberg, 
kassör Maria Björke och sekreterare Pia Söderlund. 
- Föreningen hade styrelsemöte ungefär en gång per månad, varav ett årsmöte.  
- Dessutom hade föreningen flera mindre planeringsmöten inför evenemang som HoS anordnade. 
- Antalet medlemsfamiljer var 54 st. 

Fester	och	evenemang	
 
- Ordnade gårdsfest för föreningen med hoppslott och lekar. Detta i samarbete med flera andra 
föreningar, t ex SOL-projektet med Biblioteket och skolan,  Frivilliga Brandkåren var där och visade 
brandbilar, Folkhälsan var där och informerade om sin verksamhet.  
- Traditionell resa anordnades, i år gick resan till Legoland ( en kraftigt prisnedsatt resa till detta 
resemål). Resan som också anordnades till Furuvik avbokades på grund av att inga anmälningar inkom 
till denna resa. 
- Spökdisco i Valbohallen, med läskiga lådor, lotteri, kioskförsäljning och spökfrågor anordnades för 
Lemlands grundskolas elever i åk 1-6 samt de hemundervisade barn i Lemland. (Järsö-Nåtö inräknat)  
- Ettor i Buss där HoS delade ut reflexvästar till de elever som skall börja åk 1, ht 2015- vt 2016 

Sociala	evenemang	
 
- Delade ut information till samtliga daghem om vår verksamhet för blivande ettors föräldrar, riktat till 
förskolebarn i Lemland ( förutom Järsö-Nåtö ) gällande HoS verksamhet samt Ettor i buss. 
- Tillsammans med Ålands landskapsregerings trafiksäkerhetskonsulent och Williams buss ordnades 
trafiksäkerhetsdag för kommande elever i åk1 samt deras föräldrar och delade ut reflexvästar till åk 1 
blivande elever samt bjöd in dem att delta i vårfestdagen som anordnades samtidigt. Där bjöds det på 
lek och tårta. 
- Tillsammans med Lemlands bibliotek hade vi ”Sommar och Läsning-projekt” för elever i åk 1-6 
- Bidrog med penningmedel till stafettkarnevalen. 
- Bidrog med inköp av ute saker bl.a hopprep, twistband, sopborstar, snöskuffar m.m som eleverna 
själva framfört önskemål till HoS. 
- Arbetade med att få till stånd torkskåp i åk 5-6 ornas kapprum så eleverna kan hålla sina kläder torra 
och varma. 
-Servering av glögg med tillbehör vid Lemlandsgrundskolas julavslutning 

Föreningens	möjligheter	till	inkomster	
 
Inkomster kommer främst från frivillig kaffeförsäljningspeng och medlemsavgifter, samt bidrag. 
 
Hem och Skola anordnar sina evenemang mestadels till självkostnadspris eller helt kostnadsfritt. Detta 
för att vi anser att alla elever och deras familjer, våra medlemmar, oberoende samhällsklass skall ha 
råd och glädjen att kunna delta i alla våra evenemang. Hem och Skola är till för alla. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

	 	 	 	 	 	 (	sid	2	)	

Övrigt	
 
- Försöka få nya och gamla medlemmar samt försöka nå ut med vår föreningsinformation till alla 
intresserade. Visa att vi finns för eleverna, hemmen och skolan. 
- införskaffade 250st nya sammetspärmade betygspärmar med 9 syrafria blad och tryckt logo på 
framsidan av skolans logo och texten på baksidan, gåva från Lemlands Hem och Skola. 
- Gav betygspärmar till åk 1 och inflyttade elever 
- Avslutningspresent till åk 6 delades ut, en kanvastavla med Anna Ankas motiv, ett motiv per klass ( 
3avgående klasser ) samt ett litet häfte som eleverna själva i åk 5-6  har bidragit med bilder och 
inspiration. 
- Ute saker att använda för eleverna på rasterna skänktes till skolan/ enligt önskemål från skolans 
elever 
- Samarbetade med Fritidsnämnden 
- Delade ut ett smycke till årets Lucia, ängeln från Åländska företaget Guldvivan. 
- Förde fram och arbetade med ärendet ”torkskåp”, ett önskemål från Lemlands grundskolas elever om 
att få ett torkskåp till åk 5-6 kapprum.   
- deltagit i arbetet med att hjälpa skolan att flytta material som drabbades av vattenskada. Tyvärr 
drabbads även HoS förråd av detta. 
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