Protokoll julmarknadsmöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: 5 november 2014 kl. 18:00 Plats: Sverigefinska skolan, Vita salen
1. Mötets öppnande
Ordföranden Arlene Frisk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokolljusterare
Hanna Vihavainen och Nina Uddin valdes till protokolljusterare.
4. Föregående protokoll
Föregående mötesoprotokoll har justerats och läggs till handlingarna.
5. Information från Nina Uddin, TURVA:s julmarknadsansvarig
Alla klassers uppgifter bifogas till protokollet.
TURVA får använda aulan i år igen men byggarbetsplatsens kontor ställer till vissa problem.
Vakter behövs vid nödutgångarna.
Parkeringsplatser finns för några med handikapptillstånd men de som säljer på marknaden
får bara lasta av och måste sedan köra vidare. Parkeringsgruppen måste vara närvarande på
skolan kl. 8 när dörrarna öppnas för försäljare.
Marknadsföring: affischer finns. Finns en Facebookevent som kan delas. Turva köper även
reklam på Facebook inom 15 km radius från Stockholm för finsktalande personer. Annonser i
Suomen uutisviikko (2 ggr, gratis för oss), Ruotsinsuomalainen (2 ggr, gratis mot ett bord till
dem på marknaden), Finska församlingens tidning (mot ett bord till dem).
Behövs en jultomte. Frivilliga anmäl er till Nina Uddin, nina.uddin@telia.com.
Kålrotslådan brukar ta slut snabbast. Recept finns på www.turva.se. Lådorna ska vara färska,
inte frysta. De ska vara välfyllda, 5 eller 8 dl stora folieformar.
NÖTTER ÄR INTE TILLÅTNA I BAKVERK!
Kakorna och lådorna kan levereras kvällen innan till köket eller senast kl. 10 på lördag
morgon.
Lotterivinster kan lämnas till kansliet.
Klasserna får inte konkurrera med caféet men får annars sälja vad de vill.
Meddela snarast till Nina Uddin, nina.uddin@telia.com, om din klass vill använda sitt
klassrum.
Det blir en pepparkaksbaksbod i Trollens lokaler.

Förslag för att arrangera en bytesmöjlighet av sportredskap (skridskor, skidor, pulkor osv) på
fotbollsplanen. Lämna något – ta något med dig. En kassa där pengarna går till TURVA. Skulle
dock behövas någon som ansvarade för det hela.
Förslag för pyssel för barn som TURVA arrangerar. Förutsatt att 9:orna kan arrangera pysslet
så beställer Jessica Adel material.
6. Val av kassör för TURVA under 2014-2015
Jessica Adel valdes till kassör för verksamhetsåret 2014-2015.
7. Firmateckningsrätt
Enligt föreningens stadgar tecknas dess firma av styrelsen i sin helhet. Styrelsen kan delegera
till enskilda ledamöter att vara firmatecknare.
Genom förändringar i styrelsesammansättningen krävs ett förnyat beslut.
Styrelsen beslutade
att Arlene Frisk, Johanna Jussila Hammes, Jessica Adel, Nina Uddin, Janira Brinaru, Minna
Mielke och Tytti Wallin, två i förening och enligt beslut i föreningens styrelse, tecknar
föreningens firma.
att befullmäktiga ordförande Arlene Kotala Frisk, vice ordförande Nina Uddin och kassör
Jessica Adel att två i förening och enligt beslut i föreningens styrelse, ombesörja
utbetalningar för föreningens räkning från konto i Handelsbanken med kontonummer 6128
209 713 488.
att förklara punkten omedelbart justerad.
8. Inkomna skrivelser
Institutet för språk och folkminnen har beviljat 70 000 kr till TURVA för projektet Läsglädje
på finska. Projektet omfattar bl.a. följande:
-

Möte med finsklärarna för att fundera på vilka böcker som kan vara intressanta.
50 000 kr kan användas för böcker, vilket tillåter inköp av ca 250 barn- och
ungdomsböcker på finska, 10 klassuppsättningar.
3 000 kr ska användas för teaterrekvisita för teaterpjäsen efter att de har läst en bok.
17 000 kr ska användas för att genomföra en enkätundersökning och kartläggning – hur
utvecklas läsförståelsen. Resa för 2 personer till Helsingfors för att intervjua finska barn.
Inplastning och katalogisering av böcker. Kostnader för organisering av en gemensam
bokblogg.

När böckerna kommer ska en talko arrangeras för att plasta in och katalogisera.
Jessica Adel tar kontakt med en förälder som jobbar på Ad Libris om möjligt bokköp.

9. Information från arbetsgrupper
TURVA ska skicka ett brev till ledamöterna i Stockholms stads utbildningsnämnd och
Utbildningsförvaltningen angående uppsägningen av avtalet mellan Cirkulationsbiblioteket
och Sverigefinska skolan i Stockholm. Brevet kan läsas på www.turva.se.
Arbetsgrupper för kommande år har inte diskuterats ännu. Beslut fattas i januari.
10. Övriga frågor
Toaletterna på plan 2 borde målas. Kan en fixaredag (talko) arrangeras så att TURVA kan
sköta målningen? Kan i så fall skolan betala färgerna?
TURVA:s första nyhetsbrev kommer att skickas ut via kansliet den 6/11.
11. Nästa möte
TURVA:s nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 13 januari 2015 kl. 17:30 i Vita salen.
12. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande.
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