Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA
Datum: den 13 april 2016, kl. 18:00
Plats: Vita salen
1. Mötets öppnande
Vice-ordförande Nina Uddin öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan förändringar.
3. Val av protokolljusterare
Jessica Adel och Christina Wainikka valdes att justera protokollet.
4. Information från skolledningen
Rektorn Heli Linström fyller 60 år den 21/4. Den 29/4 kommer hon att firas på skolan bl.a.
genom att barnen får glass. Anja samlar pengar för att köpa en cykel som present till Heli.
Styrelsen beslutar:
Att Jessica ser till att blommor från TURVA skickas till Heli den 21/4. Blommorna inkl.
leverans får kosta 500 kr.
Att TURVA bidrar 500 kr till cykelpresenten, kassören Pauli Leppänen ska se till att Anja får
pengarna.
5. Föregående protokoll
Har justerats, finns på hemsidan.
6. Inkomna skrivelser
Tuula Rusanen undrar om TURVA även i år stödjer skrivtävlingen till Raija Bergmans minne.
Styrelsen beslutar:
Att stödja skrivtävlingen med 2 250 kr så att första priset blir 1 000 kr, andra 750 kr och
tredje 500 kr.
Kassören ska se till att kontanterna till priserna finns i rektors kansli i tid före
skolavslutningen.
7. Ekonomi
Kassören Pauli Leppänen var inte närvarande vid mötet men har skickat en redogörelse om
ekonomin till styrelse.
8. Information från arbetsgrupper
a. Gårdsgruppen
Skolgården ser igen slitet ut. Gårdstalko arrangeras därför den 22/5. Städning, måla osv.

Jessica och Tytti Wallin söker pengar från SISAB och skolan för färg och redskap osv. Ingen
vet hur mycket Pepparkaksboden generade i fjol.
Jessica kollar vad det finns för mer stabila lekstugor som dock inte drar till sig någon som
flyttar dit.
Styrelsen beslutar:
Att bidra med åtminstone 3 000 kr till gårdstalkobehoven.
b. Cirkulationsbiblioteksgruppen
Ingenting har hänt.
c. Biblioteksgruppen
Institutet för Språk och folkminnen har tillfrågats om hur mycket de verkliga kostnaderna i
projektet ”Läsglädje på finska” får avvikka från den ursprungliga budgeten. Svaret var att så
länge som projektpengarna används inom ramen för projektet är det fritt fram att justera de
enskilda posterna, t.ex. arbets- eller resekostnader som uteblir kan användas till att köpa
ytterligare böcker.
Janira Brinaru arbetar just nu med teaterföreställningen med klasserna, så eventuellt kunde
mer pengar ges till denna del av projektet.
Styrelsen beslutar:
Att höja budgeten för teaterrekvisita till 5 000 kr.
Att köpa böcker med ca 16 000 kr givet att det inte finns några andra kostnader som
befrämjar läsglädje på finska.
Att TURVA ska köpa presentkort till Janira som tack för all arbete som hon gjort.
Presentkortsfrågan måste utredas vidare: kan man ge ett presentkort skattefritt och var går i
så fall beloppsgränsen. Frågan utreds lämpligast av kassören.
d. Samverkansgruppen
Måndagens föreläsning måste marknadsföra mer. Jessica ber Anja be alla lärare skriva om
föreläsningen i veckans veckobrev.
Skolan bör se till att det finns reklamlappar i trapphuset.
Ettorna arrangerar café.
9. Övriga frågor
Julmarknaden – ska det moderniseras? Finskt barn- och designvåning i andra våningen. Sista
lördagen i november, 27/11 kl. 11-15.
5:orna kommer att ha stafetttävling på Stockholms stadion, de bästa från Stockholm får åka
till Tammerfors till en stafettkarneval.

Christina undersöker vidare om man kan söka pengar för ett eget cirkulationsbibliotek från
allmänna arvsfonden.
Jessica ser till att skicka blommor till Inga-Liisa, förra skolsköterskan, som det beslutades om
under förra mötet. Beslutet gällde blommor, inklusive transportkostand, för 500 kr.
10. Nästa möte
Nästa möte flyttas till tisdagen 17/5 kl. 18:00 i Vita salen
11. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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