
Styrelsemöte föräldraföreningen TURVA 

Datum: den 8 september 2016, kl. 18:00.  

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna. Eftersom 

vissa var nya presenterade de närvarande sig. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar. 

3. Val av protokolljusterare 

Tytti Wallin och Jessica Adel valdes att justera protokollet. 

4. Föregående protokoll 

Protokollet har justerats och ligger på hemsidan. Styrelsen ändrade på beslutet angående 

antalet stipendier till niorna efter mötet genom ett enhälligt beslut genom e-post. Två 

stipendier à 500 kr delades ut till niorna. 

5. Inkomna skrivelser 

Janira Brinaru, svenskläraren på skolan har fått 15 000 kr från skolan för att köpa 

svenskspråkiga böcker till skolbiblioteket. Hon söker en ospecificerad summa för att köpa 

klassuppsättningar böcker på svenska till skolbiblioteket.  

Styrelsen beslutar  

att: TURVA ger 15 000 kr till svensklärarna för inköp av klassuppsättningar böcker på 

svenska. 

Jessica pratar med Kristina Ajpe om en rabatt hos AdLibris. 

6. Ekonomi 

Det finns 20 000 kr kvar i Läsglädje på finska -projektet som man måste köpa böcker och 

teaterrekvisita för. 

Kassören Pauli presenterade resultaträkningen för räkenskapsåret 2015-2016 samt förslag 

för verksamhetsberättelse 2015-2016. 

Styrelsen beslutar  

att: ge Janira Brinaru ett presentkort på 5 000 kr som tack för flerårigt aktivt medverkande, 

utöver alla förväntningar, för TURVA. 

7. Årsmötesplanering 

Årsmötet hålls den 6 oktober 2016 kl. 18:00 i Vita salen. Arlene fixar fika. 



Inka Schön från valberedningen är närvarande och ska ta itu med att hitta medlemmar till 

nya styrelse. 

8. Information från arbetsgrupper 

a. Gårdsgruppen 

Tytti har beställt ”Ingen genomgång” -skyltar för förskolegården. 

Jessica har försökt få reda på vad som har hänt med paviljongen. Det har bott folk där men 

det är inte klart vad som ska hända med den. Jessica pratar med rektorn Heli Lindström om 

saken. Tytti pratar med SISAB. 

Skolan har återigen en ny kontaktperson hos SISAB. 

b. Cirkulationsbiblioteksgruppen 

Christina Wainikkas man kan börja jobba på ansökningar till Kulturrådet samt Allmänna 

arvsfonden så länge det inte kostar något för TURVA. Johanna Jussila Hammes ska ta kontakt 

med rektorn Heli för att diskutera saken vidare. 

c. Biblioteksgruppen  

Janira behöver hjälp med att plasta in böcker. Om vi köper flera finskspråkiga böcker så kan 

vi arrangera inplastning av alla böcker samtidigt. 

9. Övriga frågor 

Julmarknad. Jessica har tagit fram en ny affisch för julmarknaden. Hon vill dessutom att man 

ska kunna köpa julklappar på julmarknaden. Jessica har hyrt ut bord för 4 personer som 

säljer moderna designsaker.  

Tytti och Johanna var på möte hos skolans stiftelsens styrelse i tisdags och berättade om det 

mötet. Bl.a. pratade Johanna där om cirkulationsbiblioteksfrågan. 

Skolmaten lär vara mycket dåligt igen. 

Ettornas höstfest arrangeras den 22/10 med tema ”En Finnomenal kväll”. 

10. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 
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