Styrelsemöte, Föräldraföreningen TURVA
Datum: Den 3 februari kl 18.30
Plats: Digitalt möte i Google Meet pga. Covid-19.
Närvarande: Totalt 11 varav 10 styrelseledamöter och suppleanter och 1 ordinarie medlem

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av protokolljusterare
Två protokolljusterare valdes.
3. Föregående protokoll
Ordföranden gick igenom föregående protokollet. Protokollet lades till handlingarna.
4. Ekonomi
a) TURVAs ekonomi
Saldo ca 207 000 kr. Ca 10 000 kr kvar för bokinköp till skolan som kassören
ska kontakta skolan om. Pga. inställd julmarknad har det inte tillkommit
medel.
b) Inköp av skolrelaterat material
Skolan har inte än köpt in Skåpet Tage som TURVA har medgett finansiering
för.
Skolan har heller inte köpt in matematikhjälpmedel som TURVA finansierar.
Ordföranden ska kontakta skolan i ärendet.
c) Klassresebidrag
Årskurs nio har inte än ansökt klassresebidrag.
d) Stipendier
Avhandlas på nästa möte.
5. Turvas aktiviteter
a) Skolgårdsfixardag
Tre styrelseledamöter ansvarar för anordnandet av skolgårdsfixardagen som sker
den 7 maj. Annons och målarfärg finns från förra året. Ordföranden har skickat
förfrågan till fritidshemmet om vad som behöver fixas på skolgården. Om
fritidshemmet inte lämnar in önskemål, beslutar TURVA vad som åtgärdas.

Gungorna har varit trasiga en längre tid. Vanligtvis sköter skolan gungorna.
TURVA har endast målat gungställningen.
6. Ansökan om bidrag för läsåret 2021/2022
TURVA har lämnat in ansökan om bidrag till minoritetsspråken från Institutet för
språk och folkminnen för skolans räkning. Ansökan gäller 50 000 kr för att stärka
läsintresset på finska. Syftet är att utöka läslusten hos låg- och mellanstadieeleverna
genom att modernisera det finska bokbeståndet i skolbiblioteket.
7. Övriga frågor
a) Säkerheten i Adelanet
Vid inloggningen till Adelanet uppges kopplingen inte att vara säker. Vice
ordföranden skickar en fråga till kansliet om säkerheten.
b) Översyn av TURVAs stadgar och upprättande av värdegrund
Arbetsgruppen bestående av vice ordföranden, sekreteraren och en ordinarie
medlem har påbörjat arbetet och återkommer med ett förslag till nästa möte.
Arbetsgruppen föreslår att värdegrunden kopplas till stadgarna för att stärka
budskapet. Arbetsgruppen anser dock att det vore godtyckligt att utesluta
medlemmar som inte håller sig till värdegrunden. Möjligheten att utesluta
medlemmar skulle kräva en oberoende och objektiv part med beslutsmandat
i sådana frågor vilket vore svårt att genomföra i en liten förening som TURVA.
c) Behov av översyn av reglerna för TURVAs Facebookgrupp
Förslag på att se över förhållningsreglerna och administreringsrättigheterna i
TURVAs Facebookgrupp. Endast nuvarande styrelsemedlemmar och gruppens
grundare ska agera som administratörer framöver. Den ena administratören
från styrelsen ser över administratörerna.
d) Attesteringsrättigheter
Attesteringsrättigheterna hos Handelsbanken behöver tydliggöras. Kassören
tillsammans med ordföranden hanterar ärendet med Handelsbanken.
8. Nästa styrelsemöte
Den 13 april 2021 kl. 18:30.
9. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet.

