
Så lyckas du som

STYRELSEMEDLEM
Våra 4 bästa tips, varsågod.
Fint att du ställer upp som styrelsemedlem i Hem och 
Skola! Genom att göra det bidrar du till att eleverna, 
lärarna och föräldrarna trivs och har det bra i skolan. 
Genom ditt engagemang förmedlar du att du tycker att 
skolan är viktig och värd att satsa på. Det har en avgörande 
betydelse för välmåendet.

Här kan du läsa om styrelsens uppgifter och du får också några tips 
som vi hoppas gör starten smidigare.

Så får styrelsen en fl ygande start

• Läs igenom föreningens stadgar. Där står anvisningar 
om årsmötet som är föreningens viktigaste möte under 
året.

• Under årsmötet väljs ordförande och den nya sty-
relsens sammansättning. 

• Under det första mötet efter årsmötet fördelar sty-
relsen olika poster och uppdrag inom sig: t.ex. 
sekreterare, kassör, huvudklassombud. 

• Under det första mötet fi nns det skäl att ta upp verk-
samhetsplanen och budgeten för det kommande året. 
Vad ska föreningen engagera sig i under året? 

• I det första protokollet antecknas vem som har dispo-
sitionsrätt till föreningens bankkonto. Banken behöver 
ett undertecknat protokoll ifall dispositionsrätten till 
bankkontot ändras. Ifall namntecknaren ändras ska en 
ändringsanmälan skickas till Patent- och registersty-
relsen (www.prh.fi ).

• Gör årsmötet till något som lockar så många föräldrar 
som möjligt. 

När du undrar över något
Det dyker säkert upp frågor som du vill ha svar på. Då hop-
pas vi att du genast kontaktar oss på förbundet. 

Ring oss på 09 5657 770 eller mejla oss på: 
hemochskola@hemochskola.fi  så gör vi vårt bästa för att 
snabbt ge dig svar.

Tips: Det är bra om 
det fi nns en lärarrepresent-

ant i styrelsen och vissa förenin-
gar har också en elevrepresen-

tant i styrelsen.

Tips: På http://foren-
ingsresursen.ssc.fi  hittar 

du nyttig information om sty-
relsearbete, mötesteknik och 

annan föreningskunskap.

Tips: Informationen 
till övriga föräldrar är A 

och O. Låt föräldrarna veta vad 
Hem och Skola-föreningen gör. 

Och engagera så många 
föräldrar som möjligt.

Tips: 
Kombinera årsmötet med 

t.ex. med skolans föräldramöte, 
en elevkonsert eller annat 
evenemang som samlar 

föräldrar.


