FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA - MÖTE 10 APRIL 2013


Närvarande var åtta föräldrar, varav sju styrelsemedlemmar. Skolans ledning hade skickat
Marjatta Seppänen som representant.



Underskrifter samlades till tidigare mötesprotokoll för vidarefordran till Skatteverket för att
slutföra föreningens registrerings. Föregående mötes protokoll godkändes och även mötets
agenda godkändes. Som protokolljusterare för mötet valdes Harry Mykkänen och Tiina Robins.
Sekreterare Nina Uddin förde protokoll.



Marjatta Seppänen berättade om att MBL-förhandlingar var i gång vid tidpunkten och att
föräldrarna skulle informeras när alla beslut om klasser och lärare var klara. Hon berättade
även att Stockholms stad hade bakat in stödet för barn med särskilda behov i skolpengen,
vilket hade resulterat i att skolan förlorade en hel del stödpengar mitt på skolåret.

INKOMNA SKRIVELSER


Det hade kommit in frågor om bakgårdens skick både till Turva och till skolan. Bakgården har
varit väldigt lerig under våren och man efterlyser underhåll och möjlig dränering. Det har varit
oklart om ansvaret ligger på skolan eller fastighetsägaren SISAB, och det har pratats länge om
liknande frågor då man verkar ha olika tolkningar av avtalen. Det föreslogs att Turvas
ordförande skulle skriva om ärendet till SISAB och skicka skrivelsen till dem genom rektorn då
hon skulle möta förvaltaren. Turva vill naturligtvis att skolgården ska förbättras. Turva är
beredd att hjälpa till genom talkoo-arbete eller möjligen genom att sponsra några buskar eller
annat som kan göra gården trevligare. Även skolan kunde bidra med något annat om SISAB
skulle ta hand om den här större frågan. Det efterlyses dialog i frågan.

REGISTRERING AV FÖRENINGEN OCH BIDRAG


Föreningens registrering hos Skatteverket var nästan klar vid mötets tidpunkt.
Organisationsnumret behövdes till exempel för ansökan om bidrag för att hålla ett
skrivarverkstad för högstadieelever.



Om föräldrar har någon information eller idéer om var man kan ansöka om bidrag eller
sponsring för olika projekt som Turva kunde hålla i, ombeds sådana tips skickas till ordförande
Antero Hast (antero.hast@gmail.com) eller sekreterare Nina Uddin (nina.uddin@telia.com).

VALBORGSFIRANDE



Det pratades om att ordna ett Valborgsfirande där förtjänsten skulle gå till Turva. Det togs dock
upp att föräldrarna tycker det finns för få möjligheter för klasserna att samla pengar till egna
klasskassan. Och man tyckte att det skulle vara svårt att aktivera alla klassers föräldrar två

gånger om året för Turvas aktiviteter.



Det bestämdes då att femteklassen skulle få möjlighet att ordna Valborgsfirandet varje år, så
att det är ”örönmärkt” på samma sätt som ettornas höstfest. Om femteklassen inte vill ordna
festen, ska man meddela Turva i god tid innan så att Turva kan bestämma vad som görs i
stället.



Janira Brinaru föreslog att 5A kunde göra festen själv om de ville, då nuvarande 5B hade fått
möjligheten till det förra året. Tuula Rusanen föreslog dock att båda femmorna skulle vara
delaktiga i år. Det lämnades upp till 5A:s föräldrar att bestämma.

ÖVRIGA FRÅGOR



Det togs upp om Raija Bergman skrivtävlingens priser skall sponsras av Turva igen i år, och det
bestämdes att Turva skall stödja detta i år och även framöver genom att stå för prispengarna.
Priserna är 1000 kronor för första plats, 500 för andra och 250 för tredje.



Det pratades om behovet av att aktivera föräldrarna. Turva borde göras mer synligt. Det finns
fortfarande budgeterade pengar för innevarande läsåret som kunde användas för något större
och synligare.

o Datorerna togs upp igen som möjlig satsning, det finns behov av att ha minst en
datorvagn med en uppsättning datorer för en hel klass. Det finns även önskemål om
att fler klasser skulle kunna använda smartboarden. Och det skulle gå att satsa på
några fler projektorer eller andra lösningar. När det gäller datorinvesteringar så finns
det ju även alltid stora behov av att någon tar hand om IT-relaterade frågor.

o Då många föräldrar kan ha kontakter med stora företag, borde man undersöka
möjligheterna till någon slags sponsring av t.ex. bärbara datorer. Skolan kunde erbjuda
någon slags reklamsamarbete i gengäld. Man behöver något konkret att erbjuda
företagen så att de skulle nappa. Det pratades om att göra en marknadsföringsplan för
en IT-satsning. Om något sådant kunde skissas fram så kunde flera föräldrar ha
möjlighet att föra frågan vidare på sina arbetsplatser och genom andra kontakter.
Detta skall utvecklas.



Tuula Rusanen tog upp ett erbjudande om en dansföreställning som kunde beställas till skolan
till oktober. Föreställningen handlar om nordiska identitet och är till hälften subventionerad.
Kostnaden är 12000 kr för föreställning och 15000 kr med workshop.

NÄSTÄ MÖTE



Nästa mötes datum hade bestäms redan tidigare och det är måndagen den 27 maj.

Anteckningar NINA UDDIN
Protokolljusterare TIINA ROBINS, HARRY MYKKÄNEN

