
Protokoll från TURVA:s styrelsemöte
Datum: Den 17 november kl 18.00

Plats: Google Meet

Närvarande:
15 medlemmar

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.

2. Val av protokolljusterare
Två styrelseledamöter valdes till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, som finns publicerat på TURVA:s hemsida, lades till
handlingarna.

4. Ekonomi
Ett faktura på annonsering av julmarknaden inväntas på godkännande inför
julmarknaden och flera inväntas efter julmarknaden. Inga stora ändringar i
ekonomin.

5. TURVAs arbetsgrupper
a. Julmarknad

30 bord inhyrda. Annonsering om julmarknaden på lokaltidningen Mitt
i Kungsholmen. Även Finska församlingen i Stockholm, tidningen
Ruotsinsuomalainen, Finska bokhandeln och Suomen uutisviikko som
hyr bord kommer att annonsera i sina kanaler i stället för bordshyra.
Eventuellt kan man tipsa DN:s På stan om julmarknaden för större
spridning om evenemang.

Det är kort om klassrum för klassaktiviteter, endast planen där
matsalen ligger får användas för klassaktiviteter. Eventuellt kommer
några av klasserna att få dela klassrum.

Av klasserna kommer sexorna att ha loppis och eventuellt även
korvförsäljning. Treorna kommer att ha lyckohjul. Fyrorna kommer att
ha lyckohjul, loppis och julblomsförsäljning. Niorna kommer att ha
försäljning av saffransvåfflor och glögg, eventuellt även loppis.

Styrelsen beslutade att godkänna utgifterna för annonsering av
julmarknaden.

Recepten för jullådor finns nu översatta till svenska, tack vare en
engagerad förälder, och publicerade på TURVA:s hemsida.

b. Skolgårdsfixardag
Planeras till våren. Inget annat att rapportera ännu. En av de nya
styrelseledamöterna anslöt sig i arbetsgruppen.



c. Bokinplastningstalkoot
Inget att rapportera. Arrangeras vanligtvis efter skoltiden vid början av
höstterminen för att plasta in böcker som har köpts in till skolan.

d. Säkerhet och arbetsmiljö
Inget att rapportera. En av de nya styrelseledamöterna anslöt sig i
arbetsgruppen. Skolmatsfrågorna kan ingå, exempelvis enkät till
barnen om skolmaten.

e. Skolfotografering
Skolfotograferingsfrågan anses avslutad i och med att
gruppfotografering anordnades av skolan. Det föreslogs att
arbetsgruppen i stället gäller kommunikation i stort.
Styrelsen beslutade att ändra arbetsgruppen till
kommunikationsgrupp.

6. Övriga frågor
a. Eventuellt samarbete med miljö- och klimatborgarråd kring

nationella minoritetsfrågor i Stockholm
Möjlighet att samarbeta med Miljö- och klimatborgarråd, ansvarar
även för nationella minoritetsfrågor och har visat intresse för
medverka med TURVA. Styrelsen var intresserad av att bjuda in miljö-
och klimatborgarrådet till samarbete i någon form med TURVA.

b. Lucia och julavslutning
TURVA har varit i kontakt med skolan om information kring lucia och
julavslutning. Föräldrarna efterfrågar både att eleverna framöver ges
möjlighet att fira högtider som före pandemin och att skolan
kommunicerar mer kring frågor som rör eleverna och föräldrarna.

c. Kommunikation med föräldrar
Rektorn har föreslagit dialogmöte med representanter från TURVA:s
styrelse i december/januari. Ordföranden, vice ordföranden och
sekreteraren/kommunikationsgruppens ansvarig kommer att delta i
mötet.

Förslag på att rektorn även bjuds in på ett framtida TURVA-möte vilket
styrelsen beslutade att göra.

d. Förslag på inköp av material
Det saknas innebandymål, bollar med mera på skolgården.
Skolgårdsfixardagsgruppen skapar en önskelista och kontaktar skolan
så att önskemål för inköp tas upp även i elevrådet.

7. Nästa styrelsemöte
Tisdag 18/1 kl. 17:30 i skolan.



8. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.


