Hämeenlinnan Lyseon Lukion
vanhempainyhdistys LYLU ry
Linnankatu 12-14
13100 Hämeenlinna

PÖYTÄKIRJA
HALLITUKSEN KOKOUS
10.9.2017

Aika

keskiviikko 7.9.2017 klo 18:00

Paikka

Hämeenlinnan Lyseon Lukio, Lukiokatu, Hämeenlinna, portaikon puoleinen luokka
vasemmalla, kerros 2

Läsnä

Jouko Töyry, Tiina Ampuja-Töyry, Sari Reimi, Mika Vuorinen, Maarit Koivu, Kirsi
Hirvonen, Tiina Kivinen

1. Kokouksen avaus
Mika Vuorinen avasi kokouksen klo 18:08.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
5. Kevään stipendit
Stipendeihin liittyen pankin toiminta ei ollut sujuvaa. Tilin avaaminen oli hankalaa.
Onnistui vasta kolmannella kerralla. Kassa suljetaan Nordeassa jo klo 12.00 ja tämä ei
ollut tiedossa stipendeitä varten noudettaessa rahoja. Kevään jakamattomat rahat
jaetaan niin ikään stipendeinä syksyllä valmistuville.
6. Syyskokouksen suunnittelu
Suunniteltiin vuosikokousta ja kuka laatii dokumentit. Mika kirjoittaa
toimintasuunnitelman. Tiina kirjoittaa taseen, tuloslaskelman sekä talousarvion.
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Kirsi kirjoittaa toimintakertomuksen niin että koko paketti on valmiina 11.9.2017
toimitettavaksi toiminnantarkastajalle Ernolle.
Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin torstai 5.10.2017 klo 18.00.
Sitä ennen laitetaan useampi viesti Wilman kautta vanhemmille, jos sieltä löytyisi
uusia jäseniä vanhempainyhdistykseen pois jäävien tilalle.
7. Koulun kuulumiset
Koululla aloitti nyt 6 kpl ykkösluokkia.
Nykyiseen koulurakennukseen ei tehdä muuta kuin tarvittavat korjaukset muutoksen
alla olevasta tilanteesta johtuen.
1.8.2018 Lyseon lukio yhdistyy hallinnollisesti Kaurialan lukion kanssa.
Lyseolla toimii testiluokka uutta koulua ajatellen. Oppilaat ja muut käyttäjät kuten
siivoojat pääsevät testaamaan sen toimivuutta.
8. Muut mahdolliset asiat
Edellisen vuoden vanhojen tanssien järjestämisestä Sari on kerännyt syntyneet
yhteenvedot ja mallipohjat sekä muistiot ja valokuvia itse tapahtumasta yhdeksi
kansioksi, tulevien järjestäjien tueksi. Kansiota säilytetään samassa paikassa kuin
kaikki muutkin vanhempainyhdistyksen tarvikkeet ja tavarat.
Laitettiin ajatusta ilmoille että voisiko 2.sille järjestää tapahtuman/pukupäivän, jossa
oppilaat voisivat myydä vanhojen tanssiasujaan/pukujaan. Tiina Kivinen laittaa viestiä
oppilashallitukselle, josko ottaisivat kopin tästä.
Kotisivujen päivitysasiat laitetaan Kivisen Tiinalle.
9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 19:35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________
Mika Vuorinen (pj)

______________________________
Kirsi Hirvonen(siht.)

