
Protokoll konstituerande styrelsemöte, 

föräldraföreningen TURVA  

Datum: 4/11 kl.18.30 

Plats: Digitalt 

Närvarande: 8 styrelseledamöter och 

suppleanter 

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Val av sekreterare  

TD förde protokoll under mötet.  

3. Val av protokolljusterare  

Ordföranden och TF valdes som protokolljusterare. 

4. Godkännande av dagordningen  

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg.  

5. Konstituerande  

Styrelsen beslutade att välja WL till vice ordförande, TD till sekreterare, KT till kassör och 

HR till assisterande kassör.  

Styrelsens sammansättning för 2020-2021 

Ledamöter: PS, ordförande; WL, vice ordförande; TD, sekreterare; KT, kassör; HR, 

assisterande kassör; TW och TF, julmarknadsansvariga, JR, SV 

Suppleanter  

HPM; EA; HL 

Revisorerna för 2020-2021 



KH och JK 

 

Valberedningen  

Styrelsen beslutade att välja SB och HPM  väljs till valberedning 

6. Firmateckningsrätt, Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm  

Enligt föreningens stadgar tecknas dess firma av styrelsen i sin helhet. Styrelsen kan delegera till 

enskilda ledamöter att vara firmatecknare. På grund av förändringar i styrelsesammansättningen 

krävs ett förnyat beslut.  

Styrelsen beslutar att PS, HR, KT, WL i föreningen och enligt beslut i föreningens styrelse, 

tecknar föreningens firma.  

Styrelsen beslutar att befullmäktiga ordföranden, vice ordföranden, kassören samt assisterande 

kassören att två i föreningen och enligt beslut i föreningens styrelse, ombesörja utbetalningar för 

föreningens räkning från konto i Handelsbanken med kontonummer 6128 958 638 748.  

7. Bildande av arbetsgrupper inför 2020-2021  

Styrelsen beslutar att vi hjälps åt där det behövs. 

8. Mötesdatum under kommande året  

Nästa ordinarie styrelsemöten hålls den kl. 17.30 den 9 december 2020, 3 februari 2021 och 13 

april 2021.  

9. Övriga ärenden  

Ett förslag från en medlem genom rektorn till oss. Skåpet Tage https://karlstad.se/Miljo-och-

Energi/Avfall-och-atervinning/aterbruk/Skapet-Tage/?fbclid=IwAR2ZIcJ5fnXVsE-

3eKCGDNj5yyzTZgAcpKoqMAESHYHOYztRGA98-mjLggM. 

Skåpet Tage är tänkt för att förenkla återvinning av material för barn temavis. Skolan skulle 

ansvara för skåpet om TURVA finansierar. Styrelsen beslutade att finansiera skåpet. 

Ordföranden kollar om skolan har ett förslag på skåp. 

 

Ordföranden ändrar TURVAs e-postadress till sittande styrelsens år. Google Drive-kontots ägare 

behöver ändras. Ordföranden kollar med den tidigare ordföranden. Ordföranden skapar därefter 

ett dokument med styrelsens kontaktinformation som styrelseledamöter ska fylla i. 

 

https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/aterbruk/Skapet-Tage/?fbclid=IwAR2ZIcJ5fnXVsE-3eKCGDNj5yyzTZgAcpKoqMAESHYHOYztRGA98-mjLggM
https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/aterbruk/Skapet-Tage/?fbclid=IwAR2ZIcJ5fnXVsE-3eKCGDNj5yyzTZgAcpKoqMAESHYHOYztRGA98-mjLggM
https://karlstad.se/Miljo-och-Energi/Avfall-och-atervinning/aterbruk/Skapet-Tage/?fbclid=IwAR2ZIcJ5fnXVsE-3eKCGDNj5yyzTZgAcpKoqMAESHYHOYztRGA98-mjLggM


Valberedningen önskar en egen flik på TURVAs hemsida och funktionsadress som sekreteraren 

som adminstratör för hemsidan ordnar. Styrelsen behöver återkomma med årsmötesdatum när 

detta är beslutat.  

10. Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  


