
Protokoll från TURVA:s styrelsemöte 2022-04-25

Datum: Den 25 april kl. 17:30

Plats: Skolans matsal

Närvarande: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, två övriga styrelseledamöter,

suppleant, en övrig medlem

Dagordning

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av protokolljusterare
Den ena övriga styrelseledamoten valdes till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Val av ny kassör, assisterande kassör och julmarknadsansvarig
På grund av att kassören har behövt avgå och vice ordföranden kommer att
avgå vid skolavslutningen kommer två nya ledamöter att behöva tillsättas.
Sedan tidigare behöver även två suppleanter att tillsättas. Sekreteraren tar
fram en annons för att efterfråga nya ledamöter och vice ordföranden
kontaktar julmarknadsarbetsgruppen om intresse av att tillträda som
julmarknadsansvarig.

5. Ekonomi
a. Inköp av skolrelaterat material

Det diskuterades om skolan kan fakturera TURVA summan för
bidraget från Institutet för Språk och Folkminnen för att underlätta
fakturahanteringen framöver.
Förslag på inköp av ljudabsorberande gardiner till skolans matsal, ca
30 000 kr. Förslaget tas upp på nästa dialogmöte med skolans
ledning.

b. Klassresbidrag
Årskurs nio har fått sitt klassresbidrag.

c. Stipendier
Den andra styrelseledamoten fick uppdrag av styrelsen att kontakta
skolan kring stipendier.

d. Handelsbanken
Det har varit oerhört svårt att få till fullmakterna för TURVA:s konto på
Handelsbanken för andra året i rad. Suppleanten och den övriga
medlemmen fick uppdrag av styrelsen att undersöka fördelaktiga
alternativ till Handelsbanken för att undvika liknande problem
framöver.

6. TURVAs arbetsgrupper
a. Julmarknad

Inkomsten från julmarknaden var 55 000 kr.
b. Skolgårdsfixardag



Elevrådet fick tidigare förfrågan från TURVA att bidra med önskemål
om skolgården. Flera klasser har bidragit med önskemål genom en
teckningstävling. De klasser som styrelsen ansåg att ha vunnit
teckningstävlingen kommer att få priser. Styrelsen beslutade även att
belöna alla elever som har deltagit i teckningstävlingen med glass
under skolgårdsfixardagen. Styrelsen kommer tillsammans med
skolan att fortsätta ha kontakt med SISAB om möjliga framtida
förbättringar på skolgården utifrån elevernas önskemål.
Den ena styrelseledamoten har varit i kontakt med SISAB om
målarfärg för gården. Styrelsen beslutade att om inte SISAB kan bidra
med målarfärg, kommer TURVA att köpa in den.

c. Bokinplastningstalkoot
Inget att rapportera.

d. Säkerhet och arbetsmiljö
Inget att rapportera.

e. Kommunikation
Inget att rapportera.

7. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att tacka av förre kassören och ordföranden för bistånd
med betalningen och godkännande av fakturor under tiden styrelsen inte har
haft åtkomst till bankkontot på grund av problemen med att få till fullmakten
på Handelsbanken. Suppleanten fick uppdrag att anskaffa två
avtackningspresenter för 250 kr per styck.

8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls onsdag den 1 juni kl. 17:30.

9. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.


