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Styrets beretning for 2016
Tåsen skoles Venner (TSV) har hatt et godt samarbeid med foreldre og administrasjonen
ved Tåsen skole. 17. mai ble vel gjennomført i året skolen fylte 100 år.

Styremøter
Det har vært avholdt tre styremøter i 2016. I tillegg har det vært mye
informasjonsutveksling på epost og noe på telefon. Det lages skriftlig innkalling og
referat fra alle styremøter.

Tildelinger og gaver
Styret har mottatt søknader om gaver til skolen. Alle søknader er innvilget i tråd med
foreningens formål.
Følgende tildelinger er blitt gjort i år:
Beløp
6 681,00
30 000,00
3 100,00

Tilskudd skidag
Tilskudd Z forlag, jubileumsbok
Kokkekamp 7.trinn

10 000,00

Slushmaskin korpset

15 000,00

Tilskudd Tåsenuka

10 000,00

Tilskudd skolen 17.mai-feiring

1 056,40

Utlegg 7.klasseavslutning

7 500,00

Tilskudd uteleker høst 2016

4 000,00

Juletre

87 337,40
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Økonomi
Ved årsskiftet har TSV kr 243 482,93 i egenkapital.
Foreningen har god økonomi ved utgangen av 2016.
Medlemmer/inntekter
TSV har fått inn kr 48 450 kr i medlemsavgifter som er litt mer enn i året før.
Leirskole
TSV har samlet inn leirskolegaver fra foreldrene i 7. klassetrinn. Det oppfordres til en
gave på kr 1000. Det kom inn samlet kr 99 134, som i sin helhet er tildelt skolen.

17. mai
TSV har i samarbeid med andreklasseforeldrene avhold 17. mai fest på skolen om
ettermiddagen. Tåsen skoles musikkorps spilte, det var leker, kafé, popcorn, lotteri og
sukkerspinn som seg hør og bør. Arrangementet var godt besøkt. Årets overskudd ble kr
68 725 som var noe lavere enn året før. Evalueringen av arrangementet viser at det mye
kø i kaféen og styret vil arbeide med forbedringer for neste år.
TSV tok i år i bruk Vipps for kontantløs betaling.

Styret
Styret har i 2016 bestått av følgende medlemmer:
Styrets leder Harald Falsen (frem til august 2016), Anne-Grethe Nordli (fra september
2016).
Styremedlemmer; Brit Haugen Gran (sluttet juni 2016) Hanne Solem, Anett Andreassen
(fra november 2016), Laura Kristine Heier og representant fra FAU Einar Røhnebæk.
Etter mange år i styret og som leder av TSV, gikk Harald Falsen ut av styret i august
siden han ikke lenger har barn ved skolen. Han er med i en overgangsperiode for å
videreformidle informasjon og rutiner mm. Tåsen skoles Venner vil takke Harald for et
godt samarbeid og hans innsats for TSV og 17. mai arrangementet ved Tåsen skole.
Styremedlemmene mottar ingen godtgjørelse og driftsutgiftene er beskjedne.

Tåsenboka
TSV har bidratt til salg av jubileumsboken ”Tåsen skole 100 år” som ble gitt ut på Zett
forlag med Hanne Solem som redaktør. TSV har hatt gleden av å få selge 183 bøker og
fått en nettoinntekt på kr 16 416 for dette. Jubileumsboka er fylt av gode historier og
minner som forteller skolens historie, med bidrag fra mange av dem som på en eller
annen måte har vært en del av skolen. Hanne Solem har gjort en fantastisk god jobb som
forfatter og redaktør av boken, som har fått svært god mottakelse og solgt bra. TSV bidro
med kr 30 000 for at boken skulle kunne realiseres.

Informasjon
TSV hjemmesider på internett beskriver foreningen og våre aktiviteter. Foreningens
facebookside benyttes til informasjon og dialog med våre venner.
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Fremtidsutsikter
Foreningen har god økonomi og vil videreføre arbeidet i 2017.

Tåsen, 18. januar 2017

Anne-Grethe Nordli
leder
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