
Protokoll styrelsemöte, föräldraföreningen TURVA 

Datum: den 13 januari 2015 kl. 17:30- ca 19:30 

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan i Stockholm, Fridhemsplan 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Arlene Frisk hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkt 8, ekonomi. 

3. Val av protokolljusterare 

Christina Wainikka och Nina Uddin valdes till protokolljusterare. 

4. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll har justerats och läggs till handlingarna. 

5. Inkomna skrivelser 

Ett klagomål har kommit om den sena mötesinbjudan. Vårens mötesdatum kommer att 

fastställas under dagens möte och skickas ut i nästa nyhetsbrev till kännedom för alla 

medlemmar. 

6. Bildande av arbetsgrupper samt rapport från existerande grupper 

Biblioteksgruppen:  

Läsglädje på finska –projektet. Janira Brinaru, håller i projektet. Jessica Adel hjälper med 

kontakten med AdLibris.  

- En inplastnings-talko ska arrangeras när böckerna kommer. Preliminära talko-datum 

tisdagen och onsdagen den 3 och 4 mars kl 17-20.  

- Janira har redan skickat en enkät till Kaisaniemen ala-aste och bett eleverna lista sina 

top-tre favoritböcker. 

Cirkulationsbiblioteket: vi har inte fått något svar från varken utbildningsförvaltningen eller 

någon politiker på utbildningsnämnden. TURVA borde JK-anmäla Stockholms stad. Christina 

Wainikka ska ta itu med frågan. 

Janira Brinaru har fått tre klassuppsättningar böcker (3 x 30 böcker) på svenska från 

Uleåborg universitet. Böckerna passar för 5:orna och 6:orna, ev. även högstadieeleverna kan 

vara intresserade. 

Gårdsgruppen:  

Gårdstalko ska arrangeras under våren. Jessica Adel eller Tytti Wallin fortsätter som talko-

ansvarig. 



En förälder hörde av sig på TURVA:s Facebook grupp under hösten och pratade om att ta 

kontakt med SISAB angående belysningen på bakgården. TURVA har inte hört av honom 

sedan före jul. 

TURVA ska tacka SISAB ordentligt för fotbollsplanen. 

Julmarknadsgruppen:  

Nina Uddin fortsätter som julmarknadsansvarig. 

7. Skolans 25-års jubileum hösten 2015 

Skolan vill ha hjälp från TURVA för att arrangera barnens dag för att fira skolans 25-års 

jubileum. Vissa frågor kvarstår: 

- Vilken tid gäller det, en hel eller en del av en skoldag? 

- När ska festen äga rum, på våren eller hösten, datum?  

- Jessica ska ta kontakt med rektor Heli Lindström och fråga. 

Till TURVA:s projektledare för festen valdes Jessica Adel. Stödgrupp: 

- Stöd behövs bl.a. från musikläraren Karita.  

- Hela styrelsen ska hjälpa till i förberedelserna, speciellt Arlene, Kristina, Johanna och 

Janira. 

- Vi kommer även att behöva hjälp från klassrepresentanterna. 

Programidéer: tävlingar (stafett, kasta gummistövel), musik (gamla skolband), disco, något 

från SVT och SR. Fotbollsturnering. Miriam Bryant? Någon av Janiras teaterföreställningar för 

de mindre barnen. 

Ska dagen delas upp mellan lågstadieeleverna (ex inomhus på förmiddagen, 

fotbollsturnering på eftermiddagen) och högstadieeleverna (ute på förmiddagen, inne på 

eftermiddagen)?  

8. Ekonomi 

Julmarknadsintäkten var 51 016 kr. Bordshyrorna genererar mest intäkter. Skulle man kunna 

ta mer hyra i aula? 

70 000 kr för läsglädjeprojektet på kontot. Kan skolan fakturera TURVA för 

personalkostnaden (9 000 kr)? 

155 183 kr på kontot vid årsslutet, varav ca 85 000 kr ”egna obundna” pengar. 

9. Övriga frågor 

- Kan före detta elever komma till skolan för att informera 9:orna om gymnasieval? 

TURVA kommer att informera nuvarande 9:or om att de kommer att kontaktas nästa 

år så att de kan komma att berätta om sitt gymnasieval i januari 2016. Arlene 

ansvarar för frågan. 

- Dagisgården är bättre men fortfarande rätt dåligt. Pepparkaksboden genererade en 

intäkt på 3 300 kr, Jessica Adel kom med en ansökan till TURVA om 3 300 kr? 



Styrelsen beslutar att godkänna ett bidrag på 3 300 kr för upprustning av bakgården 

under våren 2015. TURVA är av åsikten att skolan borde satsa mer pengar. Jessica Adel 

tar kontakt med skolan. 

- Klassrepresentanternas roll kommer att diskuteras vid nästa möte. Alla klasser ska 

anmäla sin TURVA-representant innan dess, och representanten önskas delta i mötet. 

- Nina Uddin ansvarar för nästa nyhetsbrev från TURVA.  

 

10. Nästa möten 

Vårens styrelsemöten kommer att vara den 18 februari, den 31 mars och den 6 maj kl. 17:30 

i Vita salen på Sverigefinska skolan i Stockholm.  

11. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade alla deltagare och förkunnade mötet avslutat. 

 

Protokollförare 

 

Johanna Jussila Hammes 

Justeras av 

 

Christina Wainikka     Nina Uddin 

 


