Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 15 februari 2017, kl. 18:00.
Plats: Korridoren på plan 1, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19
1. Mötets öppnande
Ordförande Arlene Frisk öppnade mötet och välkomnade alla närvarande.
2. Godkännande av dagordningen
Punkt 10: nästa möte lades till och mötets avslutande flyttades till punkt 11.
3. Val av protokolljusterare
Nina Uddin och Emmi Bachman valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll har justerats och finns tillgänglig på Turvas hemsida.
5. Planering av TURVA:s idémöte den 9/3 kl. 17:30
Förslag på diskussionsämnen samt presentation av verksamheten:








Gården
Skolmat
Skolbiblioteket
Turvas hemsida
Skolans IT
Talko/fixardagar
Kulturevenemang (vad kan vi söka pengar för inför hösten, se nedan under övriga
ärenden)

Turva arrangerar barnvakt (Aava Frisk och någon till) och bjuder på fika. Emmi handlar,
Johanna kan hjälpa till.
Emmi och Arlene fixar reklam, Johanna skriver första utkast till en text. Johanna skriver ut
inbjudan till föräldrar på förskoleklassen.
Dagordningen för mötet:




De närvarande introducerar sig själva
Information om Turva (Arlene och Nina)
Fri diskussion om idéer, t.ex., vad kan man göra med julmarknadsintäkterna?

6. Inkomna skrivelser
9A söker bidrag till sin klassresa till Budapest, 20 elever och 5 vuxna. Styrelsen beslutar
att bevilja ett bidrag på 550 kr per elev, 11 000 kr alltsammans.

7. Ekonomi
Ingen information från kassören har inkommit.
Stöd till 9B:s klassresa har betalats ut och förra mötets fikakostnad har betalats.
Emmi har låtit slipa 20 par skridskor som samlades in under januari-februari månaders
insamling. Kostnaden är ca 590 kr.
8. Information från arbetsgrupper
a. Gårdsgruppen
Ingen närvarande medlem
b. Biblioteksgruppen
Inga nyheter
c. Arbetsmiljögruppen
Hur ska Turva arbeta vidare med frågan om vissa föräldrars oacceptabla beteende mot
skolans personal? Ska frågan lyftas i ett nyhetsbrev?
d. Skridskogruppen
Projektet är avslutat. 20 par skridskor kom in, många i mindre storlekar, samt 8 par
gympaskor för inomhusbruk. Nu har skolan totalt 30 par gympaskor för inomhusbruk att
låna ut. Nästa höst skulle man kunna samla in saknade storlekar, både skridskor och
gympaskor för inomhusbruk.
e. Grafiska gruppen (hemsida, logotyp)
Inga nyheter, projektet fortsätter i april.
f. Finska på paddan
Inga nyheter. Turva sökte 140 000 kr för inköp av 18 st iPads med Hanna (3A:s) lärare som
projektledare från skolans sida. Projektet går ut på att mellanstadiebarnen (åk 4-6) ska göra
podcasts på finska med hjälp av iPads.
9. Övriga frågor
Johanna informerade om mötet med skolans stiftelses styrelse den 14 februari och
diskussionerna där. Skolans ekonomi går lysande, hyresförhandlingarna med SISAB pågår,
det ser ut att bli två parallella förskoleklasser även nästa år. Styrelsen hade en lång
diskussion om bidragsansökningar och möjliga finansieringskällor (bl.a. EU), men verkar
räkna med att antingen skolan själv eller Turva sköter sökandet.
Nina berättade om kulturstödsansökningar, både från Stockholms län och Stockholms stad
som har kulturstöd till den sverigefinska minoriteten. Stöd från Stockholms stad kan sökas
flera gånger per år, nästa gång 13/3, 29/5 och 16/10. Föreningar kan söka.
10. Nästa möte

Nästa Turva-möte är idémötet den 9/3. Därefter hålls vårens resterande möten den 4/4 och
den 23/5 (för planering av kulturstödsansökan).
11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.
Protokollförare

Johanna Jussila Hammes
Protokolljusterare

Nina Uddin

Emmi Bachman

