Protokoll från TURVA:s styrelsemöte 2022-03-08
Datum: Den 8 mars kl. 18.00
Plats: Skolans matsal
Närvarande: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, två övriga styrelseledamöter

Dagordning
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
En av de övriga styrelseledamöterna valdes till protokolljusterare.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a. Inköp av skolrelaterat material
Vid nästa styrelsemöte kan rektorn förhoppningsvis närvara och
komma med önskemål kring behov av inköp.
b. Klassresbidrag
Årskurs nio har skickat sitt klassrese-schema till ordföranden för
kännedom.
c. Stipendier
På förfrågan om vilka stipendier denna mötespunkt avser informeras
styrelsen om att TURVA medger stipendier på 500 kr för två elever i
årskurs nio för bästa betyg, samt på 1000 kr, 750 kr och 500 kr för
vinnarna i Raija Bergman – skrivtävling årligen i samband med
sommaravslutningen. Inga beslut fattas under denna punkt på detta
möte då det ingår i den ordinarie verksamheten och är aktuellt först
längre fram.
d. Institutet för Språk och Folkminnen (ISOF)
Förskolan har fått bidrag på 30 000 kr för projektet Modern finsk
barnlitteratur i schemat för förskolan och grundskolan 30 000 kr för
projektet Fortsatt stärka läsintresset på finska från ISOF genom
TURVA. Förslag på att TURVA skulle kunna bidra ytterligare med 10
000 kr för personalfrämjande verksamhet som inte blev finansierad av
ISOF. Redovisningen från förra årets projekt som finansierades av
ISOF har blivit godkänd.

e. Firmatecknare
Enligt föreningens stadgar tecknas dess firma av styrelsen i sin helhet.
Styrelsen kan delegera till enskilda ledamöter att vara firmatecknare.
På grund av förändringar i styrelsesammansättningen krävs ett förnyat
beslut.
Förslag till beslut:
att
alla tidigare registrerade firmatecknare återkallas
att
firman tecknas av hela styrelsen i förening
att
firman tecknas av två i förening av ordförande, vice
ordförande, samt sekreterare
att
ovanstående att-satser justeras omedelbart.
Styrelsen biföll alla att-satser med omedelbar justering.
5. TURVAs arbetsgrupper
a. Julmarknad
Styrelsen ger uppgift till valberedningen att hitta ersättare för
julmarknadsansvarig för nästa julmarknad. Styrelsen beslutade att
nästa julmarknad anordnas lördagen den 26 november kl. 10-14.
Julmarknadens Facebook-sida uppdateras med informationen.
b. Skolgårdsfixardag
Elevrådet har blivit tillfrågad att anordna en tävling om affischer för
skolgårdsfixardagen och att ta fram en lista på önskemål rörande
skolgården. Priser kommer att tilldelas till hela klassen för bästa
affisch. Styrelsen beslutade att hålla skolgårdsfixardagen den 21 maj.
Ansvarig för skolgårdsfixardagen kontaktar SISAB kring målarfärg.
c. Bokinplastningstalkoot
Styrelsen beslutade att hålla bokinplastningstalkoot torsdag den 1
september kl. 15-18.
d. Säkerhet och arbetsmiljö
Inget att rapportera.
e. Kommunikation
Nästa dialogmöte med skolledningen bokas in så småningom. En av
styrelseledamöterna har lovat att bidra till skoldebattinlägg som
stiftelsens styrelse har tagit fram.
6. Övriga frågor
Aktivitetskalender finns publicerad på TURVA:s hemsida för att hålla koll på
vilka aktiviteter som klasserna brukar anordna. Klasser som vill anordna en
gemensam aktivitet för att samla in pengar till klasskassan kan kontakta
skolan.
Ordföranden kommer att kontakta valberedningen för val av en ny kassör,
assisterande kassör och julmarknadsansvarig.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls måndag den 25 april kl. 17:30.
8. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

