Referat styremøte FAU Solvang Skole
Onsdag 13.03.2019 klokka 1830
Møterom 2, ved Lærerkontor
FAU Styret
Liv Karin Madsen
Daniel V. Rolfsnes
Tone Åsheim
Birgitte Espedal
Lene Birkeland
Hilde Østrem
Brynjar Selsvold
Karianne Espedal

Vara: Camilla Vågen Dibley
Vara: Lena Therese Yrke Ann Elisabeth Ellingsen
Vara: Bjarte Børtveit
Vara: Arild Bjordal
Vara: Kristin H. Bendiksen
Vara: Øystein Hovland
Vara: Randi Lofthus

Saksliste:
- Sak 38/2018-19 Gjennomgang av forrige møtereferat.
Gjennomgang møtereferat.
Referat godkjent.
- Sak 39/2018-19 Økonomi
Økonomiansvarlig var ikke på møte, øvrig status kommer neste møte
- Sak 40/2018-19 Info fra SU
Det er nylig gjennomført SU møte, Ingen oppmøtte på styremøtet deltok, avventer
møtereferat for gjennomgang neste FAU styremøte.
- Sak 41/2018-19 Info fra KFU
KFU representant var ikke tilstede, avventer referering til neste møte
- Sak 42/2018-19 Trafikk
Intet nytt.
- Sak 43/2018-19 Skolefane
Det er innhentet priser fra 2 leverandører, FAU styret må ta en runde pr. e-post for å
diskutere de ulike alternativene. Det ser ut til at det allerede er for seint å bestille til 17. mai,
mulig me klarer å få bestilt til Jubileumsfeiringa i Juni.
- Sak 44/2018-19 Disco i gymsalen.
Utsatt til neste møte

- Sak 45/2018-19 Eventuelt
Besøk fra 17 mai komité. samt 2 representanter frå korpset.
Vaktlister 6 klasse er utarbeida, det er litt manko i listene, korpset jobber med å fylle inn der
det mangler.
Korpset presenterte et dokument som viser fordeling av oppgaver og ansvar for
gjennomføring av 17 arrangementet på skolen, Dokumentet tar utgangspunkt i tidligere
erfaringer, noen presiseringer som kan hjelpe å luke vekk utfordringer som har vart ved
tidligere arrangement. FAU styret og 17. mai komité tar med dette videre i arbeidet.
Innspill fra Tobby, bør vurdere lynlodd, dette har ofte stor aktivitet, og vil være et godt
økonomisk bidrag.
Det blir Vipps på 17 mai. FAU har Vipps konto 520093.
Trenger premier til 17. mai arrangementet. 17. mai komité utarbeider eit skriv for ranselpost
vedr. oppfordring om å innhente premier.
Referent: Brynjar Selsvold

