FUNDARGERÐ – AÐALFUNDUR FORELDRAFÉLAGS HLÍÐAR
16. nóvember 2017 í húsnæði Hlíðar við Engihlíð kl. 17.
Mættir úr núverandi stjórn: Izabela Eva Sobczak, Margrét Vala Gylfadóttir og Stella
Soffa Jónsdóttir. Ásdís Guðrún Sólmundardóttir og Einar Kvaran voru
fjarverandi.
1. Sabína Steinunn Halldórsdóttir frá Færni til framtíðar hélt erindi um heilbrigði
til framtíðar. Hún hefur gefið út samnefnda bók og heldur úti Facebook síðu
https://www.facebook.com/faernitilframtidar og hún hefur einnig gefið út
bókina leikgleði sem má finna á vefsíðu menntamálastofnunnar
https://mms.is/namsefni/leikgledi-50-leikir
Því næst var gengið til dagskrár aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar um helstu viðburði nýliðins starfsárs.
Nýliðið starfsár spannar tímabilið nóvember 2016-nóvember 2017. Haldnir voru
þrír stjórnarfundir á tímabilinu og á milli fund fóru samskipti fram með
tölvupósti. Helstu verkefni frá síðasta aðalfundi hafa verið að greiða fyrir
menningarviðburði í leikskólanum, halda sumarhátíð, Öskjuhlíðardag, jólaball og
skipuleggja sveitaferð. Að auki hefur félagið átt í bréfaskiptum við Reykjavíkurborg í samvinnu við leikskólastjóra um umferðarmál við leikskólann.
3. Tillaga fráfarandi stjórnar um áherslur á næsta starfsári.
Farið yfir viðburðir sem eru á dagskrá á næstunni.






Jólaball í desember.
Menningarviðburður að vetri.
Sveitaferð í vor.
Sumarhátíð í júní.
Öskjuhlíðadagur/útivistardagur í september.

4. Ársreikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
Lagðir voru fram reikningar félagsins frá nóvember 2016-nóvember 2017.
Félagið var rekið með 70 þúsund króna hagnaði og á 155 þúsund krónur í sjóði.
Engar athugasemdir voru gerðar við ársreikninginn.
6. Félagsgjald ákveðið með tilliti til áherslna fyrir næsta starfsár.
Stjórn lagði til að félagsgjaldið yrði óbreytt kr. í 4200 kr. Var það samþykkt.
Gjaldið er innheimt í einu lagi. Veittur er systkinaafsláttur þannig að greitt er fullt
gjald fyrir fyrsta barn en hálft gjald fyrir önnur börn.
5. Kosning nýrra stjórnar. Fimm stjórnarmeðlimir hafa gefið kost á sér til
áframhaldandi setu:
Ásdís Guðrún Sólmundardóttir (móðir Hebu á Öskju)
Einar Kvaran (faðir Hjartar á Laka)

Izabela Eva Sobczak (móðir Neliu Evu á Laka)
Margrét Vala Gylfadóttir (móðir Tómasar Diðrikst á Öskju)
Stella Soffía Jóhannesdóttir (móðir Unu Karítasar á Laka)

7. Önnur mál
Jólaball verður haldið í Hlíðaskóla laugardaginn 9. desember milli klukkan 10:30
og 12.
Fleira var ekki rætt.

Fundi var slitið kl. 18:15
Fundargerð rituðu
Stells Soffía Jónsdóttir og Margrét Vala Gylfadóttir

