
Styrelsemöte, Föräldraföreningen TURVA 

Datum: Den 13 april kl 18.30 

Plats: Digitalt möte i Google Meet pga. Covid-19.  

Närvarande: 11 deltagare varav 9 styrelseledamöter och 2 medlemmar 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnade mötet. 

2. Val av protokolljusterare 

Två styrelseledamöter. 

3. Föregående protokoll 

Ordföranden gick igenom föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna. 

4. Ekonomi 

a) TURVAs ekonomi 

Saldo ca 202 000 kr. Ca 5 000 kr kvar för bokinköp till skolan.  

b) Inköp av skolrelaterat material 

Ordföranden har kontaktat biträdande rektorn på lågstadiet om 

matematikhjälpmedel som TURVA har medgett finansiering för. Biträdande 

rektorn vidarebefordrar till ansvariga lärarna. 

c) Klassresbidrag 

Kassören har kontaktat biträdande rektorn på högstadiet om klassresebidrag 

för årskurs nio. Kassören kontaktar även kontaktperson för föräldrarna i 

årskurs nio. I fjol användes klassresebidraget till en trerätters middag på en 

restaurang men pga. coronarestriktioner är även det osäkert i år. Styrelsen 

beslutade att medge klassresbidrag för årskurs nio med 550kr/elev som 

vanligt. 

d) Stipendier 

Kassören har kontaktat biträdande rektorn på högstadiet och ordföranden 

rektorn om stipendier som TURVA delar ut, totalt 4000 kr i kontant. 

5. Turvas aktiviteter  

a) Skolgårdsfixardag 



Ordföranden har kontaktat fritidshemmet om datumet för skolgårdsfixardagen 

och vad som önskas fixas på skolgården men inte än fått svar. Ordföranden, 

viceordföranden och en ledamot ansvarar för anordnandet av 

skolgårdsfixardagen som sker den 7 maj. Annons och målarfärg finns från förra 

året. Marknadsföring av skolgårdsfixardagen behöver utföras inom kort. 

6. Ansökan om bidrag för läsåret 2021/2022 

Skolan har blivit beviljad bidrag på 25 000 kr till minoritetsspråken från Institutet för 

språk och folkminnen för att stärka läsintresset på finska. Bidraget har redan använts 

för bokinköp. Skolan har också ansökt statsbidrag “Skapande skola” från Kulturrådet 

vars ansökningstid gick ut den 31 mars.  

7. Översyn av TURVAs stadgar 

Arbetsgruppen bestående av en medlem, vice ordföranden och sekreteraren har 

påbörjat ett första utkast till förslag på TURVAs stadgar med värdegrunden kopplade 

till dem. Styrelsen tyckte att förslaget såg bra ut. Några ändringar föreslogs i 

formuleringen av värdegrunden kopplade till stadgarna. Arbetsgruppen återkommer 

med ett justerat förslag utifrån kommentarerna till nästa möte.  

 

Eftersom fullmakten för bankärenden har upplevts svårhanterlig undrades det om 

stadgarna avseende firmateckningen borde ses över. Stadgarna är dock tillåtande 

gällande firmateckningen. Problemet uppstår i formuleringen av firmateckningen i 

protokollet från det konstituerande mötet. Till nästa konstituerande möte behöver 

formuleringen i protokollet tydliggöras med en generell fullmakt så att enskilda 

personer ska kunna utföra bankärenden utan underskrift från samtliga ansvariga. 

Kassören kommer att kontakta Handelsbanken kring fullmakten på nytt.  

8. Övriga frågor  

a) Rektorns avtackning 

Ordföranden kontaktar kansliet om en lämplig dag och present för avtackning 

av den avgående rektorn, förslagsvis i samband med skolgårdsfixardagen den 

7 maj. 

b) Säkerheten i Adelanet 



I och med systembyte är säkerhetsrisken eventuellt inte aktuell men vice 

ordföranden kontaktar skolan och frågar samtidigt om sparandet av viktiga 

uppgifter från Adelanet. 

9. Nästa styrelsemöte 

Den 26 maj 2021 kl. 18:30 och den 24 augusti inför årsmötet. 

10. Mötet avslutas 

 Ordföranden avslutade mötet. 

 

 


