
Styrelsemöte, Förärdraföreningen TURVA 

Datum: den 11 september  

Plats: Sverigefinska skolan 

Närvarande: Kaisu Bergh, Sara Virtanen, Katariina Tuominen, Tytti Wallin Casserdahl, Päivi 

Piirainen, Heidi Liekola, Wilhelmina Liewendahl. 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av protokolljusterare 

Päivi Piirainen 

3. Val av sekreterare 

Wilhelmina Liewendahl 

4. Godkännande av dagordningen 

Godkänt 

5. Föregående protokoll 

Godkänt 

6. Bidrag till niornas klassresa 

Niondeklassarna är 29 stycken totalt. I dagsläget är det osäkert hur många som avser 

att åka på klassresan. Tidigare år har bidraget varit 550 kr/person. Mötet beslutar att 

detta ska vara bidraget även i år. Blir elevantalet större i framtiden kan det vara 

intressant att titta på möjligheten att istället bidra med en klumpsumma till hela 

klassen. 

7. Rekrytering av nya medlemmar 

Valberedningen fanns inte representerad på mötet och kommer att mejlas för 

besked om hur det går med rekryteringen. I dagsläget finns det två medlemmar som 

är intresserade av att sitta i styrelsen, samt ytterligare en som eventuellt kan vara 

intresserad. TURVA-representanter är utsedda i klasserna och det kan tänkas att det 

skulle kunna gå att hitta ytterligare intresserade bland dessa. 

8. Ekonomi 

En kassör behöver tillsättas. Kaisu kan betala räkningar, men inte deklarera. Katariina 

kan sköta deklarationen. Att dessa båda samarbetar kring ekonomin skulle därför 

kunna vara en lösning. 

På kontot finns 240 299 kr varav 53 430 kr ska dras. Av de 85 000 kr som är avsatta 



för bokinköp har 64 305 kr använts. När samtliga bokinköp är gjorda kommer det att 

återstå  150 000 kr. 

9. Julmarknadsplanering 

Emmi har informerat om att hon inte kommer att fortsätta som projektledare för 

julmarknaden. Därmed behövs en ny projektledare. Denne har huvudansvaret för 

julmarknaden, medan klassföräldrarna ansvarar för respektive klass. Emmi har skrivit 

en ”Att göra”-lista som kan vara användbar för den som tar över. Lärarna brukar se 

till att det finns en julmarknadsansvarig i varje klass. Anja har sagt att hon kan tänka 

sig att ta över som projektledare för julmarknaden när hon går i pension. 

Anmälningarna till julmarknaden är mottagna. Annonsering kommer att ske via 

Adelanet och Ruotsinsuomalainen. De sistnämnda brukar låta oss annonsera gratis 

mot att de får vara på plats. Markko är IT-ansvarig. Päivi ska kolla med honom om 

TURVA kan få en egen flik på Adelnet.  

De stora inkomstkällorna är hyresintäkterna ifrån borden och försäljningen av 

lådorna. 

10. Gå igenom ”att göra lista” med Turvas aktiviteter (bokinplastning, fixardagen, 

förskolans gård) 

a. Bokinplastning 

Bokinplastningen kommer att äga rum den 19/9 kl. 15.00 – 18.00. Det 

beslutades att aktiviteten skulle utökas så att det även går bra att plasta in 

egna böcker under förutsättning att en även plastar in skolböcker. 

b. Fixardagen 

Till årsmötet ska förslag på fasta datum för aktiviteter läggas fram. Våren är 

den bästa tiden att ha fixardagen, då den annars riskerar att krocka med både 

höstfesten och julmarknaden. Vardagar är bättre än helgdagar, för att 

undvika att dagen konkurrerar med andra aktiviteter. 

c. Förskolans gård 

Essi är utomhusansvarig och vi kan bjuda in henne för att prata om gårdens 

utformning.  

d. Skolans gård  

      Barnen fick rösta om vad som skulle ersätta den paviljong som försvann ifrån         

gården. Ingenting har hänt sedan dess och mötet beslutade att vi skulle                   



förhöra oss om hur det går med detta. Även gungorna är avstängda. Vi                     

bevakar vad som händer med dem tillsammans med elevrådet. 

11. Övriga frågor 

a. Möte med stiftelsen  

Ljudmätningen är gjord på mellanvåningen. Alla barnen var inte närvarande 

vid tillfället och ljudnivån uppgick enbart till 50 dB. 70 dB är gränsen för att 

fastighetsägarna SISAB ska betala. TURVA ansvara inte för frågan, men 

kommer att bevaka den. 

Ekonomin stod på minus. Vikarierna har stått för en hel del kostnader. IT-

killen är inhyrd på 25% ifrån ett företag och arbeta två dagar per vecka. 

Skolan fyller 30 år nästa år. Brev med inbjudan har skickats till Finlands 

president och kronprinsessan Victoria. Firandet kommer att äga rum någon 

gång under hösten. 

Aulan kostar 100 000 kr/månad och 10 000 kr/tillfälle. SISAB vill skriva 

kontrakt, men 100 000 kr/månad är en för hög kostnad för skolan att bära 

själv. Därför önskar stiftelsen ges möjlighet att hyra ut aulan till andra 

organisationer, till exempel Sverigefinska pensionärer eller samerna. 

12. Nästa styrelsemöte 

Årsmötet den 25/9 kl. 17.30 

13. Mötet avslutas 


