Julmarknadsmöte samt styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 10 november 2016 kl. 18:00
Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsplan
1. Mötets öppnande
Ordförande Arlene Frisk öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna. De
närvarande presenterade sig.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.
3. Val av protokolljusterare
Arlene Frisk och Emmi Bachman valdes att justera protokoll
4. Information om julmarknaden från Nina Uddin, TURVA:s julmarknadsansvarig
Vi får använda Aulan även i år. Byggnadskontoret är dock kvar så kan inte använda ingången
närmast skolan.
Inga levande ljus är tillåtna på skolan, inga nötter i bakverk.
Bara 9 st klassrum tillgängliga, 10 klasser som vill ha.
Klassernas uppgifter och specifikationslistan finns tillgängliga på hemsidan www.turva.se.
Amanda Mair kommer och uppträder under julmarknaden.

Julmarknadsmötet slutade.

5. Föregående protokoll
Årsmötesprotokollet samt protokollet från det konstituerande mötet har justerats men inte
skrivits på. Båda har publicerats på hemsidan.
6. Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.
7. Ekonomi
Bankkonto per 30 juni 2016: 108 036 kr
-

betalning till Adlibris (böcker): 13 178 kr
betalning fixardag o dagisskyltar: 2 616 kr
betalning fikakostnader: 586 kr
bankkonto per 10 nov 2016: 91 656 kr

Kommande betalningar i november:
-

betalningar till Adlibris (böcker): 18 572 kr

= bankkonto vid slutet av november: 73 084 kr (exklusive intäkter från julmarknaden)
Totalt betalningar för böcker = 31 750 kr (enligt fakturor som hittills kommit).
Kassören informerar också om att skolan borde skicka en faktura på 8 000 kr till Turva, så att
vi kan betala vår del av kostnaden för föreläsningen i april.
Styrelsen konstaterar att skolan har betalat TURVAs andel av föreläsningsfakturan och
önskar att TURVA använder pengarna för annat.
8. Information från arbetsgrupper
a. Gårdsgruppen
Ingen närvarande.
b. Biblioteksgruppen
Johanna Jussila Hammes tar kontakt med finskalärarna om en ny ansökan till Institutet för
språk och folkminnen.
c. Arbetsmiljögruppen
Arlene planerar att ha en föreläsningskväll om en ”code of conduct” gentemot varandra,
vuxna emellan. Den föreslagna föreläsaren är Angela Ahola, mor till barn på 1:a och 3:e
klass, doktor i psykologi och känd från tv.
d. Skridskogruppen
Emmi tar itu med frågan och börjar med att prata med Marlene, hur många par per storlek
som behövs och kan tas emot. Därefter skickar hon e-post till alla föräldrar om vilka som kan
donera och vilka storlekar.
Emmi frågar samtidigt om annat som kan behövas, t.ex. gympaskor.
9. Nästa möte
26/1, kl. 18:00
9/3 kl. 17:30. TURVA-idémöte som handlar om föräldrarnas idéer för vad som TURVA bör
göra. Tanken är att locka med flera föräldrar att intressera sig för och engagera sig i TURVA:s
verksamhet. Kom och diskutera vad som är viktigt för dig i skolmiljön och hur vi kan påverka.
Föranmälan behövs för att veta antalet barnvakter. Koppla även Angelas föreläsning till
detta?
10. Övriga frågor
Kan någon hjälpa till med att göra en ny, snyggare hemsida till TURVA.

Kan någon göra en ny logotyp/reklamskylt till TURVA?
Skolan måste få sitt IT-system att fungera. E-post måste fungera, informationsmail från
skolan måste komma fram till föräldrarna. Kommunikation från skolan till föräldrarna måste
bli bättre. Information genom en app/program (t.ex. Skola24, Skolsoft, Vilma, Infomentor…)
TURVA borde försöka kartlägga vilka som får vilka mail.
En klassuppsättning iPads skulle behövas på skolan.
11. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande.
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