
Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA 

Datum: den 26 januari 2017, kl. 18:00.  

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsgatan 17-19 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägget av punkt 4, information från skolledningen. 

3. Val av protokolljusterare 

Tytti Wallin och Janira Brinaru valdes att justera protokollet. 

4. Information från skolledningen 

SISAB har skapat ett nytt område: friskolor, friförskolor och frigymnasier. Svårt att säga om 

detta är bra eller inte. Pirjo Heinonen är ny fastighetsvärd. Pauline Bergmark är ny förvaltare. 

Områdeschef Peter, efternamn okänt. 

Skolan växer. 424 elever för tillfället, 305 i grundskolan 48 i förskoleklassen och 69 i 

förskolan. Skolanmälan inför ht-17 är nu öppen, 33 har redan anmält sig + 4-5 på papper. 98 

sökande till förskolan.  

Skolans hyresförhandling är på gång eftersom hyreskontraktet går ut i september. 

Skolan diskuterar utrymmesbehov p.g.a. det ökande elevantalet. Det behövs 4 ytterligare 

klassrum för att alla ska få plats. 

Skulle TURVA kunna få ett mer säkert skåp på skolan? 

Heli arbetar med wi-fi för att öka kapaciteten. Arbetet med skolans hemsida kan från ht-17 

bestå av 2-3 timmar per vecka för någon i personalen. Om det inte finns intresse bland 

personalen, väcktes frågan huruvida någon av föräldrarna kan uppdatera skolans hemsida 

kontinuerligt? 

Föräldrar har önskemål om att fritidspersonalen ska prata mer finska med barnen på fritids.  

Skolledningen hoppas att många kommer till Sverigefinländarnas dag den 24/2 fr.o.m. 13:30. 

Avmarsch från skolan kl. 14:00 mot Stadshuset.  

5. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 10 november 2016 har justerats och ligger på 

hemsidan. 

6. Planering av TURVA:s idémöte den 9/3 kl. 17:30 



Det planeras en föreläsning med Angela Ahola (1A och 3A) om hur föräldrar och personalen 

ska uppföra sig gentemot varandra. Kostnaden för föreläsningen diskuteras per e-post, 

skolan kan ta en del av kostnaden. 

Samma kväll arrangeras ett informationsmöte om TURVA. 

TURVA arrangerar barnpassning och bjuder på kaffe/te/saft samt mackor.   

7. Inkomna skrivelser 

Förskoleläraren Sanna Virkki, Björnungarna, söker 4 000-5 000 kr för att köpa barnböcker. 

Det finns tre olika klassrum på skolan där det finns finskspråkiga böcker, vissa passar för 

förskolan som borde få dem. Skolan har fått böcker både från Stadsbiblioteket och från 

Kistaskolan.  

Styrelsen beslutar 

att Janira tar passande böcker till förskolan. 

att TURVA hjälper till med att samla ihop skänkta barnböcker från föräldrarna. 

att TURVA beviljar ett stöd på 5 000 kr för bokinköp. Janira hjälper förskolan att beställa 

böcker från AdLibris så att förskolan erhåller TURVA:s rabatt. 

9B söker bidrag för sin klassresa till Aten den 31 maj-3 juni. 19 elever deltar i resan. 

Styrelsen beslutar 

att bevilja ett bidrag på 550 kr per elev, 10 450 kr kronor alltsammans. 

8. Ekonomi 

Kassören Pauli Leppänen kunde inte närvara vid mötet. Han meddelade e-postledes följande 

om föreningens ekonomi: 

 Intäkter från julmarknaden var ca 55 tkr.  

 Sedlarna är redan i banken genom Loomis, för mynten måste kassören kolla hur 

mycket det kostar att deponera genom Loomis alternativt något växelkontor som vill 

hantera mynt.  

 Bankkontot idag visar ett saldo på 114 tkr. Tillkommer 1 tkr i mynt och 4 tkr från 

fakturering av bordshyror. 

 

9. Information från arbetsgrupper 

a. Gårdsgruppen 

b. Biblioteksgruppen  

Projektet Läsglädje på finska slutar den 31 maj 2017. 70 283,1 kr har används av 

projektbidraget på 70 000 kr, varav 68 648 kr för böcker och 1 635,1 kr för teaterrekvisita. 

Ordförande och revisor (Sami Jalamo, (4B och 1A) och Christina Wainikka (6)) måste 

underteckna slutredovisningen till Institutet för språk och folkminnen.  



Janira gjorde en stor enkätundersökning på mellan- och högstadiet inom ramen för 

projektet. Janira presenterar resultaten på nästa TURVA-möte.  

c. Arbetsmiljögruppen 

En föreläsning av Angela Ahola planeras till den 9 mars. 

d. Skridskogruppen 

Det har kommit in skridskor, oklart hur många. En elev har redan lånat inneskor (det har 

kommit in 4 par). Ytterligare en påminnelse bör skickas ut till föräldrarna. På fritids börjar 

skridskoåkning på fredag nästa vecka (den 3 februari).  

e. Grafiska gruppen (hemsida, logotyp) 

TURVA har pratat om att skaffa sig en ny logotyp. Det cirkuleras två skisser som Emmi och 

Johanna har gjort. Diskussionen fortsätter vid nästa möte. 

f. Finska på paddan 

Turva har sökt 140 000 kr från Institutet för språk och folkminnen för att köpa 18 st iPads 

samt laddningsstation och hörlurar till skolan.  

10. Övriga frågor 

Nästa möte 15/2 kl. 18:00 i Vita salen.  

11. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 19:50. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Tytti Wallin     Janira Brinaru 

 

  


