Referat fra FA-møte 19.november 2013
Tilstede: Graciela Rusch, Ann Elisabeth Kvalvær, Øystein Krogstie, Hossein Nahavandchi, Kristian
Dyrseth, Hilde Hov, Ragnhild Jepsen, Sigrid Bratsberg.
Frafall:
Morten Hovd, Oliver Wahlquist,
1. Innkalling og dagsorden godkjent.
2. Protokollen fra møtet 12.september ble godkjent.
3. Sak 15/13 – Orientering fra Ann Elisabeth om innsamlede midler, status på kontoen.
I august stod det ca kr 30 000,- på kontoen. Pga at Peter Singstad er på reise, og det er han
som til nå har disponert kontoen, er det ikke mulig pr 19.11 å si hvor mye vi har.
Det er sendt ut brev og mail til elevene på VG1 og VG2. (Se sak 18/13)
Fordi vi ikke har oversikt pr i dag, setter vi opp en prioritert liste på hvilke formål vi vil bevilge
til ut fra søknadene som er kommet inn. Kattastrofe har tidligere i år fått tilsagn om kr
10 000,-,og også fått lov til å bruke midlene dette skoleåret. Det vil si at denne bevilgningen
går inn som del av vår prioriterte liste.
4. Sak 16/13 – Orientering fra rektor om status på midler fra Kattaball 2013
Overskudd fra ballet i januar ble satt inn på skolens konto merket «Elevråd». FA bidro da
med kr 10 000,- som var øremerka «nyttårsball». Det ble et overskudd på kr 15 378,- etter
ballet, som ble tilbakeført til kontoen. Disse midlene har blitt brukt til ulike tiltak for elevene.
Saldoen på dette prosjektet pr i dag er kr 4400,- .
5. Sak 17/13 Behandling av søknadene
Det var kommet inn fem søknader i alt:
1. Søknad om støtte til russerevyen ved Katedralskolen 2014
2. Søknad om støtte til nyttårsballet ved Katedralskolen 2014
3. Søknad om dekning av trykkeutgifter til skoleavisen «Kattastrofe»
4. Søknad om støtte til ekskursjon til Gdansk for 42 elever og to lærere i fagene politikk og
menneskerettigheter og sosialkunnskap våren 2014
5. Søknad om støtte til ekskursjon/feltarbeid til Island for 18 elever og to lærere på geofag
våren 2014
FA drøftet de ulike søknadene. Alle søker om beløp i størrelsesorden kr 10 000,-.
Vedtak:
Ut fra dagens økonomiske situasjon finner vi ikke å kunne innvilge alle søknadene. FA
beslutter derfor først å støtte de tiltakene som vi definerer som «skoletiltak», dvs
tiltakene som kommer alle elevene ved skolen til gode – Nyttårsballet, Russerevyen og
Kattastrofe.
Hvis det skullle komme inn flere økonomiske bidrag, kan vi også se på mulighetene for å
bevilge midler til de to ekskursjonene, da med en stykkpris pr elev. Vi forventer å kunne
vite mer om vår økonomiske situasjon rundt 1.desember.

6. Sak 18/13 Kort evaluering av innsamling av midler og utlysningen

Det trengs et enda bedre informasjonsarbeid for å få informasjon om
foreldreinnbetalingene ut på et tidligere stadium.
I år prøvde vi med å sette en frist for innbetaling. Vi ser at vi bør innføre en fast frist for
innbetaling fra år til år.
Utsendelsen av informasjon om innbetalingene bør også inn som en del av Elevrådets
årshjul. Dette året kom det for seint ut.
7. Sak 19/13 Forberedelse av valg – valgkomité
Det er Ann Elisabeth og Graciela som står på valg.
Valgkomité opprettet – bestående av Graciela og Hossein. Ragnhild får tilgang til
klasselister på VG1 for å finne kandidater blant foreldrene som kan spørres.
Foreldrerådets årsmøte avholdes 11.februar 2014.
8. Oppfølging av tidligere behandlede saker
1. Innmelding av styremedlemmer til Brønnøysundregisteret:
Det er enklest å gjøre det elektronisk, Peter Singstad må gjøre endringene.
2. Rutiner vedr utbetaling av midler:
Det bør være en konto ved skolen med ulike underprosjekter, det vil gjøre det mye
enklere å organisere inn- og utbetalinger. Rektor undersøker med økonomiansvarlig
muligheten for å opprette underprosjekter på den kontoen som heter «Elevråd».
De tre formålene som har fått bevilgning fra FA i dagens møte, kan alle få utbetalt fra
skolen til sine prosjekt mot kvittering. FA betaler fra sin konto til skolens konto med
merka innbetaling. (Elevekskursjonene har allerede oppretta slike prosjekt på den
kontoen som er aktuell: 8601 27 34087) og noe av de andre prosjektene kan ha
opprettet en egen bankkonto.
9. Orienteringssaker
1. Fra rektor:
Elevdødsfall ved skolen sist uke, ei jente på 3.trinn som tok livet sitt. Det har vært
avholdt minnestund for elever og lærere, og det vil bli gitt fri fra skolen for dem som
ønsker å delta i begravelsen.
2. Fra elevrådet:
Det kontinuerlige arbeidet går som det skal. OD-dagen ble bra, med bra oppslutning.
Fra og med i dag, 19.11, har elevene mulighet til å bruke Facebook på skolen.
10. Neste FA-møte
Onsdag 29.januar kl 17.00
11. Eventuelt
Ingen saker meldt

Trondheim 28.november 2013,
Ragnhild Jepsen, ref.

