
Styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA 
Datum: den 1 september 2015 kl. 18:00 

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsplan 

 

1.      Mötets öppnande 

Ordföranden Arlene Frisk öppnade mötet och välkomnade alla närvarande. Eftersom några nya 

föräldrar närvarade presenterade alla sig själva och ordföranden berättade lite om TURVA. 

2.      Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan förändringar. 

3.      Val av protokolljusterare 

Kristina Holm Åhlén och Christina Wainikka valdes att justera protokoll. 

4.      Information från skolans ledning 

Rektorn Heli Lindström berättade om:  

- Fettseparatorn som står nu i hörnet av matsalen. All matavfall kommer att blandas med 

diskmaskinsvatten och fettet separeras. Separatorn kunde inte stå i diskrummet. Tyvärr kommer 

apparaten att låta.  

- I samband med att sätta in fettseparatorn råkade de som arbetade skära in i vattenledningen så 

det blev en vattenskada i idrottshallen och hos Nallarna. Hos Nallarna har mattan i entrén bytts 

p.g.a. detta. 

- Det finns i höst 402 barn på skolan, varav 69 barn på förskolan och resten i skolan åk F-9. 

- Skolan har fått pengar från Skapande skola- projektet. Syftet är ett filmoteket – att skapa film 

tillsammans. Projektet riktar sig för åk 1-9. Skolans bidrag är projektets momskostnad, 20 000 kr. 

Tuula Rusanen har hjälpt till med att söka pengar. 

- Skolan har 25-års jubileumsår i år som firas på många sätt. Man började med att Stadium var här 

för åk 1 tillsammans med Isac Elliot. 

- Nu försöker skolan att få något rappar-gäng hit som vill ha 10 000 kr för en föreställning. Därför 

vill man dela föreställningen och kostnaden med Botkyrkaskolan och Upplands Väsbys 

sverigefinska skola. 

Kanslisten Anja berättade om:  

- Barnens dag den 10/9, 2015. Åk 7-9 ska ha picknick på Rålambshovsparken på eftermiddagen, 

vanlig skoldag på förmiddagen. Golf och parkour, sportakademin kommer gratis med 6 ledare till 

skolan. 

- Åk 1-6 får två aktiviteter var: parkour, dansakademin (4 timmar), kinboll.  

- Förskolan har fest på förmiddagen på bakgården, en minicirkus kommer med akrobat osv. 

- Förskoleklassen, åk 1 och större förskolebarnen ska ha en dansresa –workshop i Aulan. 

- På eftermiddagen har fritids gårdsfesten, 5A arrangerar fika för föräldrarna. Ca 200 fritidsbarn 

deltar. 

- Sponsring från Valio som skickar värdekuponger. 

- Dagens lunch blir taco-buffe och glass till efterrätt. 

- Om någon har en gammal frys att donera till skolan så tas det tacksamt emot. Då kan man äta 

glass ute. 



Tytti Wallin frågar rektorn om idrottslyftet. Rektorn vet inte. 

Johanna Jussila Hammes frågar rektorn om tiden när föräldrakvällen börjar, blir den allmänna delen 

kl 17:30 eller 18:00? Anja tar reda på från Arto Ervasti och återkommer. 

Arlene Frisk berättar att många föräldrar har kontaktat henne angående räkningar som kommer för 

sent. Skulle skolan kunna erbjuda autogiro? Det har undersökts och mindre än hälften av föräldrarna 

ville ha det då. E-faktura ett alternativ. Skulle man kunna slå ihop räkningen om man har fler än ett 

barn vid skolan? Rektorn undersöker alternativen. 

5.      Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll har justerats och läggs till handlingarna. Alla protokoll från 2015 finns på 

TURVA:s hemsida. 

6.      Årsmöte 

Arlene tar kontakt med valberedningens Tuula Rusanen. 

7.      Ekonomi 

Verksamhetsåret går från 1 juli till 31 juni. 

TURVA:s styrelse har haft 7 möten under 2014-2015. 

Största inkomstkällan är julmarknaden – hyresintäkter från borden, föräldrarna lagar jullådor samt 

kaféverksamheten. Förra årets intäkt över 51 000 kr. 

I år har mest pengar och energi gått till skolbiblioteket. Intäkten 70 000 kr från ett bidrag som sökts 

från Institutet för språk och folkminnen. Det har införskaffats klassuppsättningar av böcker, 340 

böcker på finska, 12 st klassuppsättningar. Lite pengar finns kvar att använda. 

För övrigt har vi haft både städ- och fixaredagar på skolgården både för skolan och förskolan.  

Resebidrag till 9:orna på 550 kr/elev. 15 000 kr förra våren. 

Stipendier och vinst i skrivartävlingen. 

Resultat:  

- 51 000 kr från julmarknaden. 

- Projektpengar 

- Totala intäkt i år 137 000 kr, 110 000 kr kostnader i år. Årets vinst 26 000 kr. 83 000 kr på 

TURVA:s konto varav 26 000 kr projektpengar. 

8.      Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

9.      Information från arbetsgrupper 

a. Skolans 25-årsfest den 10/9 

- Arlene kontaktar Janira Brinaru om gas till ballonger. Det behövs minst 400 ballonger. 

- Jessica Adel kontaktar förskolechefen Marjatta Seppänen om såpbubblor. 

- 5:orna fixar fikat på eftermiddagen för föräldrarna. 

b. Biblioteksgruppen/Läsglädje på finska 



- Resten av Läsglädje på finska –projektets böcker måste plastas in men Janiras hjälp behövs för 

detta.  

c. Gårdsgruppen 

- Tytti och Jessica har varit i kontakt med SISAB som äger skolans fastighet. Kontakten Lars 

Sandström har bytt från området Kungsholmen till Stockholm Södra. Det kommer en ersättare 

som dock tyvärr verkar vara långtidssjukskriven. 

- En del saker som Lars har lovat göra är ogjorda. Bl.a. ska man lägga mer konstgräs i ”buren” på 

framsidan av skolan och på bakgården, nya trappor ska byggas, gummimatta ska läggas vid 

rutschkanan, paviljongen ska ersättas med en klätterställning osv.  

Frågan om toaletterna togs upp. Den skjuts upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Ska TURVA göra 

något för att fräscha upp dem? Toasitsen och handfaten borde bytas. Fråga om hygien och barnens 

arbetsmiljö. 

Julmarknadsgruppen: Nina Uddin är TURVA:s julmarknadsansvarig. Minna Suomela hjälper till, även 

Arlene vid behov. 

10.  Övriga frågor 

Julmarknaden arrangeras sista lördagen i november, den 28/11, 2015. 

Någon/några föräldrar som har barn på skolan borde sitta med i skolans stiftelse. De nuvarande 

representanternas barn har gått ut ur skolan. TURVA föreslår föräldrarepresentanter till stiftelsen 

och bör föreslå nya representanter. Frågan skjut upp till nästa ordinarie styrelsemöte. 

TURVA:s arbetsgrupper bör läggas ut på hemsidan. Kontaktinformation läggs inte ut men information 

om att ta kontakt genom formulären eller till foraldraforeningenturva@gmail.com. 

Höstfesten som ettornas föräldrar arrangerar för andra föräldrar, skolpersonal och andra 

intresserade är den 10/10 kl. 18:00 i år. Temat är Welcome to Hollywood. 

11.  Nästa möte 

Årsmötet den 1/10 hålls kl. 18:00 i Vita salen. 

12.  Avslutning 

Ordföranden avslutade motet och tackade de närvarande. 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Kristina Holm Åhlén    Christina Wainikka 


