
Styrelsemöte, Föräldraföreningen TURVA 

Datum: Den 26 maj kl 18.30 

Plats: Digitalt möte i Google Meet pga. Covid-19.  
Närvarande: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, assisterande kassör, 2 
ledamöter, 2 suppleanter, revisor, 2 medlemmar, 1 lärare 

 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 

2. Val av protokolljusterare 
Två protokolljusterare valdes.  

3. Föregående protokoll 
Ordföranden gick igenom föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna. 

4. Ekonomi 
a. TURVAs ekonomi 

Saldo 217 876 kr. Bidraget på 25 000 kr från Institutet för språk och folkminnen 
för inköp av finska böcker tillkommit. Avtackningspresent till avgående rektorn 
avdragits. Kassören önskar att få samtliga fakturor före föreningens bokslut den 
sista juni. 
Ärendet med fullmakten har löst sig på Handelsbanken. Assisterande kassör och 
vice ordförande behöver besöka banken och skriva under.  

b. Inköp av skolrelaterat material 
Skolan har börjat komma in med fakturor för matematikhjälpmedel som TURVA 
har medgett finansiering för. Ca 7800 kr har gått av de 15 000 kr som har 
medgetts. Eventuellt kan slutsumman överstiga den beviljade summan.    

c. Klassresbidrag 
Kassören har fått in ansökan för middag för både 9A och 9B. En resa eller en 
gemensam middag för hela årskurs 9 kan inte genomföras i år pga. pandemin. 
Styrelsen beslutade att medge bidraget för 9A och 9B, med 550kr per elev, totalt 
15 400 kr. Förslagsvis medges bidraget framöver för en gemensam aktivitet, 
oavsett om det är klassresa, middag eller en annan typ av aktivitet.  

d. Stipendier 
TURVA kommer att bevilja tre pengagåvor för vinnarna av Raija Bergman - 
stipendier, 1 000 kr för vinnaren, 750 kr för tvåan och 500 kr för trean, samt 500 
kr för två elever med bästa betyg i årskurs 9.  

 

Svenskläraren berättade att bidraget på 25 000 kr från Institutet för språk och 
folkminnen för att stärka läsintresset på finska har redan använts för bokinköp. 
Finansiering från TURVA efterfrågas för inköp av nya svenska böcker i och med att 
biblioteket nu har flyttats till Aulan som är mer tillgänglig för eleverna och där det 
finns plats för flera böcker. Styrelsen beviljade 25 000 kr för bokinköp. 
 

Skolan har investerat på en plattform där eleverna har tillgång till digitala böcker. 
Inloggningarna kommer att delas ut inom kort. Biblioteket kommer att ha en 
egen hemsida där eleverna också kommer att kunna dela med sig sina egna 
skrivelser. 



Skolan har blivit beviljat statsbidrag “Skapande skola” på 44 000 kr från 
Kulturrådet. Detta bidrag kommer att användas i första hand för årskurs 3-6 för 
att skriva diktsamling med hjälp av en barnboksförfattare. Syftet är att även 
årskurs 1-2 och 7-9 ska delta. Om ytterligare finansiering hittas, kommer 
diktsamlingen att tryckas. Även en poesikväll planeras. 

5. TURVAs aktiviteter  
a. Skolgårdsfixardag 

Skolgårdsfixardagen hölls lördagen den 8 maj. Ca 20 personer samlades för att 
måla spelmärken på marken och klätter- och gungställningarna. Den avgående 
rektorn tackades av. 
Idrottsläraren har utrymme i budget för uteleksaker. Tips på elevernas önskemål 
tas emot. 

6. Översyn av TURVAs stadgar 
Ett justerat förslag på TURVAs stadgar med värdegrunden kopplade till dem 
presenterades. Styrelsen godkände förslaget och kommer att presentera förslaget för 
godkännandet av medlemmarna på årsmötet och efterföljande extra årsmöte. 

7. Förberedelser inför årsmötet 
Valberedningen kommer att behöva kontakta eventuella kandidater för 
styrelseledamöter inför årsmötet. 
Kassören tar fram bokslut och budget, sekreteraren tar fram verksamhetsberättelsen och 
vice ordföranden tar fram verksamhetsplanen till det förberedande mötet den 24 
augusti.  
Revisorerna behöver få bokslutet och verksamhetsberättelsen senast en månad före 
årsmötet och lämna in skriftlig berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
Handlingarna till medlemmarna tillgängliggörs en vecka före årsmötet.   

8. Övriga frågor  
a. Avgående ledamöter och suppleanter 

En av suppleanterna kommer att avsluta som valberedare pga. byte av skola till 
hösten. Styrelsen kommer att assistera kvarstående valberedaren. 
Mötet var även sista för ordföranden som kommer att kliva av från 
ordförandeskapet pga. arbetsrelaterade orsaker. Vice ordförande tar över fram 
till årsmötet. 

b. Julmarknad 
Julmarknad planeras till den 27 november 2021. 

c. Ny rektor 
Skolan informerar om den tillträdande rektorn. 

9. Nästa styrelsemöte 
Förberedande möte inför årsmötet den 24 augusti 2021 kl. 18:30. Årsmöte den 5 
oktober. Extra årsmöte den 26 oktober. 

10. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet. 

 


