Protokoll styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA.
Datum: den 18 februari 2015 kl. 17:30-ca 19:15
Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsplan
1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och önskade alla närvarande välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.
3. Val av protokolljusterare
Tytti Wallin och Nina Uddin valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat men inte påskriven.
5. Information från skolledningen
Rektor Heli Lindström kunde inte komma till mötet.
6. Diskussion om klassers TURVA-representanters roll
Närvarande klassrepresentanter: F (Jessica Adel och Sofie Björkgren-Näse), 1A (Arlene
Kotala, Tiina Robins), 1B (Jukka Korpi) 2-3B (Johanna Jussila Hammes, Tytti Wallin), 4 (Björn
Hedin), 6 (Nina Uddin), 7B (Kristina Holm-Åhlen), 9 (Nina Uddin, Kristina Holm-Åhlen, Arlene
Kotala och Tiina Robins)
Det är inte meningen att TURVA:s styrelse ska göra all arbete.
TURVA-representanterna ska vara kontaktpersoner mellan TURVA och klasserna.
Representanterna borde närvara vid möten och sedan informera klasserna. Rollen upplevs
ändå som otydlig.
TURVA-representanterna skulle kunna se till att någon från varje klass kommer till TURVA:s
arrangemang, exempelvis till inplastningstalko, 25-årsjubileum, gårdstalko osv.
Det beslutades att diskussionen kommer att fortsätta i slutet av våren. TURVA borde ta fram
ett informationsblad, och riktlinjer som de som informerar i klassrummen kan stödja sig mot.
Vad gör TURVA, vad kan man göra som förälder.
7. Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har kommit in.
8. Ekonomi
TURVA:s saldo är nästan 155 000 kr varav 70 000 kr är projektpengar för Läsglädje på finska.

Förutom bidragen föreningen ger består utgifterna huvudsakligen av fikakostnader för
möten.
9. Information från arbetsgrupper
a. Biblioteksgruppen – bokinplastningstalko
Johanna skickar påminnelsemail via kansliet när det är klart att böckerna kommer i tid och
att bokinplastningstalkon blir av. Det finns ett Facebook event som kommer att läggas på
TURVA:s Facebooksida. Böckerna är nu beställda.
Talko den 3-4 mars kl. 17-20.
b. Gårdsgruppen
Tytti har kontakt med SISAB-Lars. Han har ansvar för budget för Kungsholmens
skolfastigheter.
SISAB har under 2014 spenderat flera hundra tusen på skolgården: plastmattor, konstgräs i
fotbollsburen, dränering av bakgården. P.g.a. förseningen med bullerplanken (som
Transportstyrelsen har betalat för) har vissa andra arbeten blivit uppskjutna, bl.a. trappan på
Drottningholmsvägssidan.
Under nästa sommar kommer under/runt rutschkanan en gummimatta att installeras,
trappan mot bakgården kommer att förbättras.
Belysningen på bakgården är skolans ansvar. SISAB förvaltar men förbättrar inte.
Möte den 16/3 kl. 13 med SISAB, rektorn, Jessica och Tytti om skolgården.
Jessica har skickat en lista på förslag från förskolan. Listan är ok för SISAB. Förskolan har
10 000 kr att spendera på fortsatta förbättringar för skolgården.
Förskolans fixardag blir den 26/4 – för föräldrar från förskolan bara. Skolans fixardag
beslutas senare.
Information ska gå ut om att på den här skolan arrangeras en fixardag för skolgården en
gång per år. Föräldrarna förväntas bidra.
c. Gympasalsgruppen
Tytti tar upp frågan med SISAB-Lars.
d. 25-års jubileumsgruppen
Skolans styrelse undrar om TURVA kan hjälpa med att hitta sponsorer för 25-års jubileum,
framförallt om man kan få hjälp från föräldrar som jobbar på finska företag. Om man själv
inte kan fatta beslut om sponsring så vore information om vem man kan kontakta värdefullt.
Företagen får synlighet för företaget. Sponsringen gäller framförallt aktiviteter för barnen.
Jukka Korpi företräder Uusi teatteri, som kan göra en insats. Kan ta med en ljudanläggning
vid behov.
Det arrangeras ett möte om jubileet den 10/3 kl 16 med Tuulikki Williamsson. Arlene deltar.

Barnens dag för dagis – åk 6 blir av torsdagen den 10 september. Högstadieelevers program
diskuteras med elevrådet.
Behövs underhållning utifrån? Man kan ha talangjakt som på alla hjärtansdagsdiscot. SF-kids,
Tyttöpommi.
Planeringsmöte den 31 mars.
10. Övriga frågor
Måndag, onsdag och fredag arrangerar 9:orna fika under lunchen och längre raster i översta
våningen.
11. Nästa möte
Den 31 mars kl. 18.
Mötet handlar enbart om 25-årsjublieet (bortsett från inkomna skrivelser).
12. Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
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