Protokoll konstituerande styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 4 november 2015, kl. 17:00
Plats: Vita salen
Närvarande: Arlene Frisk, Pauli Leppänen, Tytti Wallin (till 17:30), Christina Wainikka, Jennifer Ryan,
Minna Mielke, Nina Uddin (från ca 17:15), Antti Ahonen, Johanna Jussila Hammes
1. Mötets öppnande
Ordförande Arlene Frisk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Arlene berättade kort om vad TURVA är och vad vi gör.
2. Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Johanna Jussila Hammes att föra protokoll under mötet.
3. Val av protokolljusterare
Styrelsen beslutade att välja Minna Mielke och Christina Wainikka justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
5. Konstituerande
Styrelsen beslutade att till vice ordförande välja Nina Uddin.
Styrelsen beslutade att till sekreterare välja Johanna Jussila Hammes.
Styrelsen beslutade att till kassör välja Pauli Leppänen.
Styrelsens sammansättning för 2015-2016
Arlene Frisk, ordförande
Nina Uddin, vice ordförande
Pauli Leppänen, kassör
Johanna Jussila Hammes, sekreterare
Tytti Wallin, ledamot
Christina Wainikka, ledamot
Antti Ahonen, ledamot
Jennifer Ryan, ledamot
Minna Mielke, suppleant
Jessica Adel, suppleant
Minna Suomela valdes som suppleant vid årsmötet den 1 oktober 2015. Hennes barn har bytt skola
och Minna har avgått som suppleant.
Revisorerna för 2015-2016 är:
Annika Hannus
Kirsi Laitinen Kennebäck
Valberedningen:
Inka Schön

Tuula Rusanen
6. Firmateckningsrätt, Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm
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, Nina Uddin, Tytti Wallin, Christina Wainikka, Pauli
Leppänen, Antti Ahonen och Jennifer Ryan, två i förening och enligt beslut i föreningens styrelse,
tecknar föreningens firma.
att befullmäktiga ordförande Arlene Frisk, vice ordförande Nina Uddin och kassör Pauli Leppänen 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.
7. Bildande av arbetsgrupper inför 2015-2016 samt existerande arbetsgrupper
Gårdsgruppen, inkl. fastigheten: Tytti, Antti. Gruppen har en lång lista frågor, bl.a. belysningen av
skolgården.
Cirkulationsbiblioteksgruppen: Christina, Johanna. Gruppen ska driva frågan om tillgång till
Stockholms stads cirkulationsbibliotek för föräldraföreningens del, parallellt med skolan.
Biblioteksgruppen: Johanna, Tytti. Gruppen ska jobba för att befrämja skolbiblioteket.
Samverkansgruppen: Arlene, Minna, Jennifer. Gruppen ska arbeta med den motion som kom in från
Tuulikki Williamsson till årsmötet, om de mindre skolbarnens problematiska beteende, våld och
dåligt språkbruk och diskutera med fritidspersonalen om vad föräldraföreningen kan göra, och ska ta
fram förslag för hur föräldraföreningen kan försöka påverka situationen.
8. Inkomna skrivelser
Klass 2 vill ha iPads. Rektorn har sökt pengar för att skolan ska köpa iPads, och får veta i mitten av
november om de får pengar. När vi vet mer tar TURVA:s styrelse ställning i frågan om TURVA ska
sponsra inköpet.
Klass 9B har sökt pengar till klassresa. Klassen har redan gjort en resa till Köpenhamn. TURVA tar
ställning till ansökan ifall klassen kommer med en ny ansökan till det ändamålet som TURVA:s bidrag
kommer att användas. Vi önskar även information om hur många barn som kommer att delta och en
redovisning av vad programmet till resan till Boda Borg äventyrshus kommer att innehålla.
En förälder, Anu Tolonen har skrivit ett svar till SISAB:s e-post om att minska skadegörelsen på skolan
och föreslagit bl.a. att SISAB skulle installera lampor med rörelsedetektorer på skolgården för att
minska skadegörelsen.
9. Ekonomi
Gamla kassören Jessica Adel är inte närvarande så vi har ingen ny information om föreningens
ekonomi.
10. Övriga frågor

Fr.o.m. nu önskar TURVA att ansökningar om klassresebidrag skickas in före resan.
Frågan om TURVA:s representanter i stiftelsens styrelse och aktiebolagens styrelse skjuts upp till
nästa möte.
Anja från kansliet informerade att skolan nu kommer att gå igenom alla fakturor med Prime, vilket
borde minska antalet felaktiga fakturor.
11. Mötesdatum under kommande år
20 januari 2016 kl. 18:00
9 mars 2016 kl. 18:00
Övriga mötestider beslutas senare.
12. Mötets avslutande
Ordförande Arlene Frisk avslutade mötet.
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