LINTUMETSÄN KOULU
Vanhempainyhdistys

PÖYTÄKIRJA
12.11.2018

LINTUMETSÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

12.11.2018
Lintumetsän koulu, Espoo
Miia Finne, Riikka Järvinen, Annaleena Vilhelmsson, Anne Wallenius, Leena Heino
(opettajajäsen)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:05.
2. Kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä esityslista.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen
Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja (20.8.2018) hyväksytyksi. Pöytäkirjat toimitetaan aina
kokouksen jälkeen koulusihteerille julkaistavaksi ja ne ovat kaikkien nähtävillä koulun nettisivuilla.
5. Taloudellinen tilanne
Yhdistyksen tilin saldo on 1 967,92 EUR.
6. Liittyminen KoKo ry:n jäsenyhdistykseksi
Päätettiin, että Lintumetsän koulun vanhempainyhdistys liittyy Koko Espoo ry:n
(http://www.kokoespoo.fi/) jäsenyhdistykseksi.
7. Yhdistyksen päivitetyt säännöt
Yhdistyksen päivitetyt säännöt on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen, joka on päätöksellään
ne vahvistanut. Prosessi maksoi 35 EUR.
8. Muut asiat
Koulun kanssa on tehty liitteen mukainen sopimus koulun hankkimien stipendivarojen käytöstä.
Lintumetsän koulu viettää 20-vuotisjuhlaa pe 16.11.2018. Päätettiin lahjoittaa koululle kaksi
luontoaiheista kirjaa. Kirjojen yhteishinta on 64,90 EUR.
Lisätään yhdistyksen sivulle tietosuojaseloste.

Päätettiin antaa valtakirja KoKo Espoo ry:lle äänestää vanhempainliiton liittokokouksessa
Lintumetsän VY: puolesta.
Ammattimessuille 2.2.2019 on toistaiseksi saatu värvättyä 4 esittelijää. Laitetaan huoltajille uusi,
erillinen viesti aiheesta Wilmassa.
9. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset ovat ma 14.1.2019 klo 18, ma 8.4.2019 klo 18 ja 19.8.2019 klo 18.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:15.
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Lintumetsän koulun stipendisopimus

LIITE

Osapuolet

Lintumetsän koulu, Espoo
Lintumetsän koulun vanhempainyhdistys r.y., Espoo

Ovat tänään 8.10.2018 sopineet seuraavaa
1 § Sopimuksen tarkoitus ja kohde
Tällä sopimuksella sovitaan stipendirahojen tallettamisesta Vanhempainyhdistyksen
tilille, stipendien myöntämisestä ja stipendirahojen toimittamisesta koululle.
Tällä sopimuksella Lintumetsän koulu voi osoittaa varoja talletettavaksi Lintumetsän
koulun Vanhempainyhdistyksen tilille FI82 57202320253135 käytettäväksi
stipendeihin. Vanhempainyhdistys hallinnoi varoja pankkitilillään ja myöntää
talletetun summan edestä stipendejä talletusta seuraavan toukokuun loppuun
mennessä. Mikäli varojen hallinnoinnista aiheutuu kuluja, Vanhempainyhdistys voi
vähentää ne stipendeihin myönnettävästä summasta. Vanhempainyhdistys nostaa
stipendeihin myönnetyt varat käteisenä ja toimittaa ne koulun käyttöön jaettavaksi
koulun oppilaille. Toimitus tapahtuu talletusta seuraavan toukokuun loppuun
mennessä.

2 § Sopimusaika
Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

3 § Sopimuksen päättyminen
Mikäli Lintumetsän koulu ei osoita varoja talletettavaksi Vanhempainyhdistyksen tilille
helmikuun loppuun mennessä, sopimus päättyy 31.3. Osapuolten yhteisenä
tavoitteena on varmistaa, että Lintumetsän koulun stipendeihin osoittamat varat on
myönnetty ja toimitettu jaettavaksi ennen sopimuksen päättymistä.

Tätä sopimusta on tehty 2 samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle.
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