Protokoll styrelsemöte nr 4 2014
Svenska skolföreningen i Hongkong
DATUM.....
Plats: Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central
Närvarande:
Åsa Samuelsson
Hanne Ejdertun
Malin Jonasson

1. Mötets öppnande: 14.00

2. Dagordning: Godkändes

3. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes

4. Organisationen
Inga ändringar i organisationen. Under höstterminen har DB två lärare och två
assistenter. SIS har tre lärare och tre assistenter. Den märkbara förändringen är
att vi inte har några föräldrarepresentanter för tillfället.

5. Samordning
Hanna skickar ut kallelse om lärarmöte den 10 oktober. Det diskuterades hur
Lucia ska arrangeras och samordnas i år. SWEA kommer att återuppta sitt stora
luciafirande men vi bestämde att trots detta så kommer svenska skolan ha
luciatåg i resp skola under december där föräldrarna bjuds in. Åsa kommer dock
att skicka ett mejl till alla att man kan anmäla sitt barn till Sweas luciatåg.

6. Elever och lokaler
En elev, Oscar Säll på SIS, har slutat då hans svenska kunskaper var för låga för
att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Han uppmuntrades att ta privata
svenska lektioner istället. Antalet elever fortsätter att öka i DB och minska på SIS.

7. Ekonomi
Robert har sammanställt räkenskaperna som inom kort kommer att granskas av
två externa revisor.
Fakturorna kommer att skickas ut inom kort. Anna Mackel hanterar detta.

Frågan om ersättning för assistenter om de närvarar vid lärarmöten togs upp.
Likaså ersättning för lärare och assistenter vid den årliga brännbollen. Beslut ang
ersättningar kommer att tas på nästa styrelsemöte.

8. Kommunikation och föräldrarelationer
- Månadsmejl skickas ut varje månad av respektive huvudlärare
- Åsa ansvarar som vanligt för att den övergripande kommunikationen
- Åsa kollar när nästa inlämning till Bulletinen är.

9. Årsplan.
Datum för Lucia och årsmöte ska läggas till i årsplanen.

10. Övriga frågor/ämnen
Inga övriga frågor

11. Nästa styrelsemöte kommer att hållas i mitten av november

12. Mötet avslutades 15.15

