Referat styremøte FAU Solvang Skole
Onsdag 02.05.18 klokka 1830
Personalrommet
Tone Åsheim
Kjetil Hågenvik
Kristin Bøe
Hilde Østrem
Brynjar Selsvold
Karianne Espedal
Lene Birkeland

Vara: Kjerstin Iversen
Vara: Birgitte Espedal
Vara: Elin Hervik Bjelland
Vara: Iselin R Steinstø
Vara: Siri M. Kvamme
Vara: Kenneth Bjordal
Vara: Katrine Holgersen Warvik

Saksliste
-

Sak 65/2017-18

Gjennomgang av forrige møtereferat.

Referat Godkjent
-

Sak 66/2017-18

Økonomi.

Det er oppretta konto for FAU Solvang Skule Haugesund i Haugesund Sparebank, litt
formaliteter gjenstår før Vipps er på plass.
-

Sak 67/2017-18

Info fra SU

Det er ikke gjennomført møte siden sist.
-

Sak 68/2017-18

Info fra KFU

Det er ikke gjennomført møte siden sist.
-

Sak 69/2017-18

Ballbinge.

Dekket i ballbinge er svært dårlig. Ansvar for vedlikehold av ballbinge ligger under
Haugesund Kommune park og frilufts seksjon. De er klar over forfallet, FAU venter på
tilbakemelding vedr. eventuelle initiativ fra kommune.
-

Sak 70/2017-18

Trafikkutvalget – sykkelstativ

Møte i trafikkutvalget 18. april. Leder Ove Hausvik har hatt møte med Sykkelbyen HGSD,
ingen avklaring på kven som blir den heldige innehaver av sykkelstativ som skal fjernes på
sjukehuset, det ligg an til at Solvang Skule skal få stativet om det vert gitt til Haugesund
kommune. Det er utarbeidet en rapport vedr. trafikkfarlige områder, denne rapporten er
blitt forestilt kommunen, men tilbakemeldingen har vert at de ikke ville ha denne
rapporten. Utbygging Kvernahaugen er i gang, trafikkutvalget har planer om å følge opp
trafikale forhold.

-

Sak 71/2017-18

Oppdatering fra 17.mai komiteen

Korpset har signalisert at de ikke står i kiosken i år, dette stiller FAU styret spørsmål ved.
Tidligere har korpset tatt seg av kiosken innendørs, styret etterspør begrunnelse fra korpset
på hvorfor de velger vekk oppgaver de normalt har stått for.
Møte i 17 komité med korpset 03.05.2018
-

Sak 72/2017-18

Årsrapporten

Karianne har starta på årsrapporten, utkast blir sendt styret for kommentar. Ferdigstilles til
Årsmøte.
-

Sak 73/2017-18

Ingen innkomne saker.

Referent
Brynjar Selsvold

Eventuelt

