
Protokoll från TURVA:s styrelsemöte 2022-06-01

Datum: Den 1 juni kl. 17.30

Plats: Skolans matsal

Närvarande: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, två styrelseledamöter, suppleant,

två övriga medlemmar

Dagordning

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av protokolljusterare
En av styrelseledamöterna valdes till protokolljusterare.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Val av nya suppleanter
Styrelsen beslutade att välja en övrig medlem som suppleant och kassör med
omedelbar justering.

Styrelsen beslutade att välja och lägga till

- medlemmen

till firmatecknare med samma behörighet som
- ordförande
- vice ordförande, samt
- sekreterare, 19780510-1305.

5. Ekonomi
a. Inköp av skolrelaterat material

Styrelsen delegerade till vice ordföranden att utreda inköp av
ljuddämpande material, upp till 25 000 kr.

Skolgårdsfixardagsansvarig lämnar in kvitton om kostnaderna för
skolgårsfixardagen till ordföranden. Barnens önskemål rörande
skolgården förs vidare till SISAB via rektorn. Om dialogen resulterar till
planer kring skolgården, kan TURVA bistå med pengar.

b. Klassresbidrag
Årskurs nio har genomfört sin klassresa.

c. Stipendier
TURVA har bidragit med 500 kr för två elever. Raija Bergman -
skrivtävlingen har inte anordnats i år. Därmed medger TURVA inte
prispengar i år. Ordföranden delar ut stipendierna i skolavslutningen.



Rektorn har ställt en fråga om upplägget för stipendier framöver, i fall
TURVA kan medge stipendier även till elever i årskurs sex. TURVA
skulle vilja höra lite mer information om de tänkta stipendierna, vilka
andra stipendier som skolan har och vilka andra alternativ till
stipendier som kan medges. Till exempel skulle stipendier vara
kopplade till skolans profil och medges till elever med bästa framsteg i
finskan. Ett sådant stipendium skulle exempelvis kunna delas ut av
Finlandsinstitutet den 6 december eller i samband av julavslutningen.
Frågorna tas upp på dialogmötet med skolans ledning den 16 juni.

d. Handelsbanken
Suppleanten och en övrig medlem har undersökt alternativ till
TURVA:s bankkonto. Styrelsen kom fram till att pröva byte till ett mer
tillgängligt kontor. Suppleanten fick uppdrag från styrelsen att kontakta
Handelsbanken om kontorsbytet till St Eriksplan eller
Kungsholmstorget. Om det beslutet om kontorsbytet görs, kommer det
att ske per capsulam.

6. TURVAs arbetsgrupper
a. Julmarknad

Det finns förslag på personer som kan dela ansvaret för julmarknaden.
Eventuellt skulle även vårmarknad arrangeras före valborgsafton.

b. Skolgårdsfixardag
Återrapportering från den 21/5. Det var lite folk som bidrog.
Förslagsvis hålls nästa skolgårdsfixardagen lördagen den 13 maj så
att kommunen har hunnit även sopa gårdarna som vanligtvis görs den
sista april. Ett tidigt spikat datum underlättar även kommunikation med
SISAB. I årskalendern kan läggas till att skolgårdsfixardagen hålls
vanligtvis runt den 15 maj.

c. Bokinplastningstalkoot
Information om bokinplastningstalkoot den 1 september läggs med i
information från TURVA till skolans informationsblad.

d. Säkerhet och arbetsmiljö
Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren tar med sig till
dialogmötet den 16 juni frågor kring hur skolan arbetar med
mobbningen samt följer upp frågan om skolmaten.

e. Kommunikation
Information om TURVA till skolans informationsblad har efterfrågats av
kansliet. Information om årsmötet, bokinplastningstalkoot, julmarknad
och skolgårdsfixardag kommer att läggas till i TURVA:s information.
Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren har dialogmöte med
skolans ledning den 16 juni.

7. Övriga frågor
● Motion inlämnad om utveckling av aktiviteterna på skolgården och

rasterna. Förslag på att TURVA skulle kunna bekosta en föreläsning
av Gustav Sund om pedagogsledda aktiviteter på rasterna. Frågan tas
upp på dialogmötet.

● Återrapportering ifrån suppleanter rörande avtackningspresenter. En
av styrelseledamöterna fick uppdrag från styrelsen att handla
presenterna.



● En av styrelseledamöterna har hjälpt med att omarbeta
skoldebattartikeln som publicerades i Skolvärlden-branschtidskriften
den 7 maj.

8. Nästa styrelsemöte
Årsmöte, julmarknadsmöte och konstituerande möte torsdagen den 6 oktober
kl. 17:30, arbetsmöte tisdagen den 23 augusti. Ordföranden förbereder
verksamhetsberättelsen och -planen och kassören bokslutet och budgeten.

9. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

Ordförande Sekreterare Protokolljusterare

https://skolvarlden.se/artiklar/straffa-inte-sverigefinska-skolor-i-jakten-pa-vinstuttaget

