
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA - MÖTE 2.9.2013 

 

 Närvarande vid mötet var ordförande Antero Hast, sekreterare Nina Uddin samt Janira 

Brinaru, Tiina Robins, Tiina Auniola-Larsson och Tuula Rusanen, som är alla 

styrelsemedlemmar. 

 Dagordningen godkändes och föregående protokoll gicks igenom och godkändes 

preliminärt. Då inga protokolljusterare hade valts i förra mötet, Tuula Rusanen och Janira 

Brinaru valdes till protokolljusterare för detta och föregående protokoll. 

 

GÅRDSFRÅGOR / FÖRSKOLAN 

 Jessica Adel, förälder från förskolan, hade kommit in med förslag på olika lösningar på 

förbättringar på gården. Dessa hade redan diskuterats med förskolepersonal och rektor. 

Skolan hade förbättrat bakgårdens underlag under sommaren och Jessica Adel hade förslag 

på dekoration/aktiviteter på bakgården för ca 1000-1500 kronor som skulle verkställas 

genom talkooarbete med förskolans föräldrar den 22 september. Hon hade även förslag om 

olika lekredskap, leksaksförvaring och konstgräs till förskolans framsida i olika prisklasser. 

o Det bestämdes att bevilja bidrag för bakgården på ca 1000-1500 kronor mot kvitton 

på utgifterna. För framgården skulle skolan kontaktas så att man kunde se vad de 

kan göra och vad som är möjligt. Turva skulle återkomma till detta i följande möte 

och diskutera möjligt bidrag. 

 

    SKOLGÅRDEN / FOTBOLLSPLAN 

 Det pratades vidare om resten av skolgården och om man kunde ta in förslag vad eleverna 

vill göra med gården. Janiras tidigare förslag om fotbollsplan är något som barnen har 

efterfrågat och det skulle komma till användning av barn i alla åldrar. 

o För att gå vidare med att ta reda på kostnader och annat skulle Janira kontakta 

idrottsläraren Marleen Elmbark. 

o Man vill också veta om någon av föräldrarna möjligen arbetar på ett företag som 

kunde göra arbetet med en inhägnad för en fotbollsplan på gården (ca 16 x 8 

meter), eller om något företag kunde tänka sig att sponsra t.ex. målen 

 

BYTE AV BANK 

 Ordförande Antero Hast tog upp frågan om byte av bank, då Handelsbanken nu vill ta en 

avgift på 1200 kronor per år för Turvas konto, då föreningen behöver ett Bankgiro/Plusgiro-

konto. Bankkontot har tidigare varit gratis. Plusgiro erbjuder tjänsten för 850 kr per år och 

SEB möjligen för 600 kr per år. Antero Hast skulle titta vidare på vilket alternativ är 

förmånligast och även kassören Annika Hannus skulle tillfrågas. 



LÄGERSKOLA / FÖRSÄKRINGAR / MM. 

 Under ’Övriga frågor’ presenterade ordförande Antero Hast ett två sidors utkast på en 

skrivelse han ville Turva skulle gå ut med föranlett av femte klassens lägerskola där resorna 

hade gjorts med föräldrarnas egna bilar. Skrivelsen tog också upp en tvist om betalning 

vilket sekreterare Nina Uddin tyckte skulle ha förblivit klassens interna fråga. Enligt Antero 

Hast hade föräldrar i klassen kontaktat honom gällande transporterna, men inget hade 

framförts av honom eller någon annan förälder till klassens föräldrar under föräldramötet 

där resan bestämdes i våras eller i den omfattande epost-korrespondensen gällande 

arrangemangen innan resan. 

o Frågorna om ansvar och försäkringar som togs upp i detta utkast ansågs ändå vara 

så pass viktiga, att ordföranden ombads att diskutera sakfrågorna med rektorn för 

att klarlägga vilka som bär ansvar i liknande omständigheter då en lägerskola 

arrangeras och resorna görs i egna bilar samt vilka försäkringar som gäller i en sådan 

situation. Skrivelsen som sådan antogs inte som Turvas ståndpunkt. 

 

SKRIVARWORKSHOP 

 Tuula Rusanen berättade att skrivarworkshoppen som Turva hade ansökt bidrag för inte fick 

hållas på skoltid som Turva hade önskat. Dessa pengar är inte ansedda för skolarbete utan 

fritidsaktiviteter. Workshoppens tidpunkt sent på eftermiddagen kan påverka antalet 

deltagare. Därför föreslog Janira att högstadiet kunde besluta att man skulle kunna få ledigt 

från någon annan klass (och få sovmorgon) i gengäld för deltagande i workshoppen. 

o Det är viktigt att skrivarworshoppen görs enligt planeringen, då man behöver 

rapportera till Institutet förspråk och folkminnen som betalar bidraget. Det skulle 

tas reda på exakt vilka villkor har ålagts av institutet för bidraget. 

 

NÄSTA MÖTEN / ÅRSMÖTE 

 Föräldraföreningens nästa möte är årsmötet som ska hållas torsdagen den 17 oktober. Då 

väljs Turvas styrelse för kommande läsåret. Intresserade kandidater till ordförande, 

sekreterare, styrelsemedlem, med mera kan kontakta valförberedningens Tanja Tuurala på 

tuuraladans@yahoo.se (eller nina.uddin@telia.com)och alla föräldrar är välkomna på 

mötet. I årsmötet gäller att varje förälder har en röst vid val till förtroendeposter.      

 Möte med planering inför julmarknaden ska hållas tisdagen den 12 november. 

Julmarknaden ska hållas den sista lördagen i november, vilket i år blir lördagen den 30 

november. 

 

Vid protokollet NINA UDDIN 

 

Protokolljusterare JANIRA BRINARU TUULA RUSANEN 
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