FUNDARGERÐ – AÐALFUNDUR FORELDRAFÉLAGS HLÍÐAR
15. nóvember 2018 í húsnæði Hlíðar við Engihlíð kl. 16:45.
Mættir úr núverandi stjórn: Margrét Vala Gylfadóttir og Ásdís Guðrún
Sólmundardóttir. Stella Soffa Jónsdóttir, Izabela Eva Sobczak og Stefanía
Sigurðardóttir voru fjarverandi.
1. Pálmar Ragnarsson körfuboltaþjálfari í Val hélt erindi um jákvæð samskipti og
hvernig hægt er að ná því besta út úr börnum.
Því næst var gengið til dagskrár aðalfundar.
2. Skýrsla stjórnar um helstu viðburði nýliðins starfsárs.
Nýliðið starfsár spannar tímabilið nóvember 2017-nóvember 2018. Haldnir voru
tveir 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, jólaball og skipuleggja
sveitaferð.
3. Tillaga fráfarandi stjórnar um áherslur á næsta starfsári.
Farið yfir viðburðir sem eru á dagskrá á næstunni.







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

4. Ársreikningar félagsins lagðir fram til samþykktar.
Lagðir voru fram reikningar félagsins frá nóvember 2017-nóvember 2018.
Félagið var rekið með rúmlega 40 þúsund króna halla og á 112 þúsund krónur í
sjóði.
Engar athugasemdir voru gerðar við ársreikninginn.
5. 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.
6. Kosning nýrra stjórnar. Fimm stjórnarmeðlimir hafa gefið kost á sér til
áframhaldandi setu og ekki bárust fleiri framboð:
Ásdís Guðrún Sólmundardóttir (móðir Hebu á Kröflu)
Izabela Eva Sobczak (móðir Neliu Evu á Öskju)
Margrét Vala Gylfadóttir (móðir Tómasar Diðriks á Kröflu og Símonar Böðvars á Keili)
Stefanía Sigurðardóttir (móðir Víkings Leós á Kröflu)
Stella Soffía Jóhannesdóttir (móðir Unu Karítasar á Öskju)

7. Önnur mál
Engin önnur mál.

Fundi var slitið kl. 17:55.
Fundargerð ritaði
Margrét Vala Gylfadóttir

