
ÅRSMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN TURVA – MÖTESPROTOKOLL 23.09.2020 kl. 
17.30 

Digitalt möte på Microsoft Teams. 

Närvarande: 23 medlemmar 

 

1. Mötets öppnande – TD öppnar mötet och tar upp frågan om mötesordförande; 

förslag PS 

2. Val av mötesordförande – PS väljs och hon öppnar mötet. 

3. Val av mötessekreterare – TE väljs. 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare – TW och SV väljs. 

5. Årsmötets behöriga utlysande – Ja, via Adelanet, V-Klass och Hemsidan.  

6. Godkännande av dagordningen - Ja 

7. Föregående protokoll – oklart hur vi godkänner detta eftersom de inte varit 

tillgängliga. KH påpekar att varken protokoll eller möteskallelser varit tillgängliga för 

medlemmar. PS delar protokollet för mötesdeltagare och läser upp den. Godkänt. 

Diskussion om publicering av protokoll på Adelanet, styrelsen får undersöka det 

vidare och återkomma i frågan. 

8. Fastställande av röstlängd – 23st 

9. Genomgång av Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2019-2020 – TD 

delar och läser upp verksamhetsberättelsen. Bilaga 7. 

10. Revisionsberättelse – revisionsberättelsen är inte klar, revisorerna har inte fått 

redovisning pga. felstavning i mailadress så detta behandlas i ett extra årsmöte. 

11. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse – lämnas till extra årsmötet. 

12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

- Uppförandekod – arbete för att utforma en uppförandekod och värdegrund för 

TURVA lämnas till nästa styrelse. Diskussion om huruvida det finns behov för det. 

Eftersom det finns händelse, tycker styrelsen det är nödvändigt för att trygga 

framtida engagemang i styrelsearbetet bland medlemmar. Röstningen om 

motionen tas upp på extra årsmötet. Bilaga 1. 

- Friska barns rätt till skola – diskussion om att skolan borde följa FHM 

rekommendationer – motionen får 12 JA röster och 8 NEJ röster och därmed tar 

TURVA upp detta med skolan. Bilaga 2. 

- Skolans åtgärder vid kanyl - incidenter på skolgården – diskussion om att 

städningen är undermålig. Förslag att be SISAB ställa väktare på skolgården 

nattetid. Diskussion om att låsa grindarna på kvällar och nätter. Förslag att ordna 

ett möte mellan TURVA, skolan och SISAB, förslag att JD ska vara med. 16 JA 

röster ingen NEJ. Bilaga 3. 

13. Verksamhetsplan och budget 2020-2021 – TD delar verksamhetsplanen och läser upp 

den. Bilaga 4. TE läser upp Budgetförslaget för 2020-2021. Bilaga 5. 

14. Val av ordförande – Förslag till ordförande: PS. 



15. Val av styrelseledamöter – Förslag till ledamöter: TD, HL, TW, SV, KT, JD, TF, HR, WL, 

JR 

16. Val av styrelsesuppleanter – Förslag: EA, KB 

17. Val av revisorer – Förslag: JK, KH 

18. Val av valberedning – Förslag: HPM, SB 

19. Val av föräldrarepresentanter till styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i 

Stockholm – En mandat går ut i februari och förslaget på ersättaren är JD, TW vill 

gärna fortsätta och föreslås att fortsätta.  

20. Övriga frågor – Efter att KH påpekat att ansvarsfrihet inte kunnat ges till avgående 

styrelse, föreslår han att val av styrelse lämnas till extra årsmötet; förslaget 

godkänns. I detta protokoll listas ut förslagen till den nya styrelsen. KH föreslår även 

att styrelsen skall anstränga sig mera för att få ut ekonomiska berättelsen och all 

dokumentation till revisorerna i tid. Extra årsmöte planeras till 4.11 kl. 17.30. När vet 

vi mera om julmarknaden vara eller icke vara – diskussion tas upp med skolan så att 

vi får information så fort som möjligt, styrelsen återkommer i ärendet. Hur väljer vi 

TURVA representanter, julmarknadsansvariga och klassföräldrar från klasserna 

eftersom föräldramötena är inställda – frågan tas upp med skolan och styrelsen 

återkommer i ärendet. 

21. Mötets avslutande – Mötesordföranden avslutar mötet. 

 

PS TE 

Mötesordförande Mötessekreterare 

 

TW SV 

Protokolljusterare Protokolljusterare  

 
 
Bilaga 1 
 
En motion avseende införande av en uppförandekod för TURVA.  
 
Ett antal människor har berättat att det har under åren uppstått tråkiga situationer mellan 
medlemmarna i samband med Turvas styrelsearbete och andra engagemang där föräldrar är 
inblandade som exempelvis höstfestsplanering. Det har även publicerats insinuationer och 
direkta anklagelser mot medlemmar och styrelsen på Turvas Facebooksida. Det verkar inte 
heller ovanligt att maildiskussioner mellan föräldragrupperna innehåller personangrepp. De 
flesta föreningar har uppförandekod för att förebygga tråkigheter och för att stärka 
samhörigheten.  
 
Motion 1:  



Styrelsen ges uppdrag att ta fram en uppförandekod som fungerar som en påminnelse om 
hur man behandlar varandra och kommunicerar i en ideell förening.  
 
Motion 2:  
Styrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på ett tillägg till föreningens stadgar som 
möjliggör uteslutande av medlemmar som bryter mot föreningens uppförandekod.  
 
Ovannämnda händelser påverkar föräldraföreningens rykte och attraktionskraft negativt. De 
som engagerar sig i föreningen gör detta på sin egen fritid utan någon form av ersättning för 
sitt engagemang. Det bästa är många glada aktiva som deltar i Turvas arbete och som också 
stannar och vill fortsätta engagera sig genom alla sina barns skolår!  
 

 

Bilaga 2. 

En motion till årsmötet. Motionen lyder:  

Friska barns rätt till skola 

Vi vill ta upp skolans policy om någon i familjen är sjuk, skall i dagsläget även andra 
familjemedlemmar stanna hemma. 
 
Bakgrund: 
 
Vi anser att skolans styrelse tagit ett felaktigt beslut kring detta, som dessutom motsäger 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och skollagen. Se nedan: 
 
Folkhälsomyndighetens rekommendation är: Barn och elever som har syskon eller andra 
familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som 
vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos 
övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola 
eller skola. 
 
Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där. 
För att inte behöva gå till skolan ska barnet ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller 
ledighet som skolan beviljat. 
 
Källor: 2 kapitlet 18 § regeringsformen samt 7 kapitlet 2–7, 15 och 17 §§, 29 kapitlet 2 § 
andra stycket skollagen. 
 
Med ovanstående förklaring yrkar därför motionären:  
 
Att skolans styrelse häver sitt beslut att friska barn ska stanna hemma om någon i familjen är 
sjuk. 
 
Att Turva ställer sig bakom motionen och hjälper oss att driva detta mot skolan. 
 



 

 

Bilaga 3. 

Kan vi på årsmötet ta upp frågan om skolan vidtagit tillräckliga åtgärder för att eliminera 
risken för att fler barn blir stuckna av använda kanyler när de leker på skolgården. Det finns 
tidigare erfarenhet bland TURVA:s medlemmar av arbetet med skolfrågor som jurist på 
Arbetsmiljöverket varav bedömningen är att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder. 
 
Den noggrannare städning som införts efter olyckan har uppenbarligen inte varit tillräckliga 
eftersom en ny kanyl påträffats även efter de vidtagna åtgärderna. Det har även kunnat 
konstateras att en ölburk legat inkilad i ett träd på skolgården i nästan två veckor och även 
det efter att skolan menar att de börjat med en noggrannare städning.  
 
Skolan och hyresvärden har därutöver blivit felinformerade i frågan om det är tillåtet att 
förse grindarna till skolan med lås och skyltar att skolgården inte får beträdas av 
obehöriga.(Det framgår av ett vägledande rättsfall att skolgården inte är att betrakta som 
allmän plats om dessa åtgärder vidtas). 
 
Enligt bedömningen måste skolan se till att skolgården ständigt bevakas av minst en väktare 
utanför skoltid för att risken för nya olyckor med kanyler ska kunna elimineras (såvida 
barnen inte ska spendera hela dagarna inomhus vilket dock förmodligen inte anses lämpligt 
med hänsyn till covid-19). 
 
Enligt medicinsk forskning är den genomsnittliga livslängden för en person smittad med HIV 
och hepatit C 26 år kortare än en person som inte har dessa sjukdomar. Samtidigt sänker 
den livslånga behandlingen mot HIV livskvaliteten avsevärt och är förknippad med allvarliga 
biverkningar.  
 
Våra barn som inte börjat i förskoleklass ännu skyddas inte av arbetsmiljölagen varför 
Arbetsmiljöverket inte kan vidta några åtgärder mot förskolan för att utsätter de yngre 
barnen för oacceptabla risker. Skolverket tror å sin sida att de yngre förskolebarnen 
omfattas av arbetsmiljölagens skydd och vidtar därför inga åtgärder mot skolan. Frågan om 
de yngre förskolebarnens skydd faller alltså mellan stolarna. 
 
Det förefaller alltså som att det är upp till föreningen att förklara för skolan att vi inte kan 
acceptera att våra barn ska riskera att få förkortade liv genom att smittas av hepatit C och 
HIV. 
 
 

Bilaga 4 
 

TURVA:s verksamhetsplan 2020-2021 



Syftet med föräldraförening TURVAs verksamhet är att främja en trivsam och trygg skolmiljö 
för eleverna, att företräda föräldraopinionen i skolfrågor, att underlätta kontakterna mellan 
dels föräldrarna, dels föräldrar och lärare, samt att ekonomiskt understöda elevtillställningar 
av utvecklande karaktär. Även beviljandet av anslag för stipendier vid skolavslutningen hör 
till föräldraföreningens uppgifter. TURVA för vidare föräldrarnas frågor och samarbetar bl.a. 
med skolans personal och fastighetsägaren i syfte att förbättra skolmiljön. 

Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i 
skolans föräldraförening, TURVA.  

Föräldraföreningen har en styrelse med helhetsansvar för föreningens ekonomi. Den 
viktigaste inkomstkällan är den årliga julmarknaden som arrangeras den sista lördagen i 
november. Intäkterna används sedan t.ex. som bidrag till klassresan i årskurs 9, stipendier 
samt punktinsatser enligt föräldrarnas, elevkårens, barnens eller skolans förslag/önskemål: 
t.ex. böcker, datorer/läsplattor, uteredskap, träd till skolgården, symaskiner, fotbollsplan 
etc. har under åren införskaffats med hjälp av TURVA.  

Ekonomiskt understöd för olika ändamål som t.ex. teaterbesök beviljas klasser på basis av 
ansökningar. Föräldraföreningen sammanställer en gemensam ansökan om understöd å 
Sverigefinska skolans vägnar för diverse projekt, t.ex. Läsglädje på finska. Erhållna understöd 
delas ut enligt ansökningarna till föreningens styrelse. Därtill kan skolan ansöka om större 
anskaffningar för skolverksamheten och skolmiljön. Bidrag till klassresan i åk 9 beviljas mot 
ansökning och kvitto med 550kr/elev. 

Sammankomster som fixardagen och bokinplastningstalkoot är en viktig del av 
verksamheten. Utöver TURVAs gemensamma aktiviteter ordnar föräldrarna i årskurs 1 
traditionsenligt en väldigt populär höstfest på skolan. 

Föreningens styrelse fungerar som stöd för klassombuden. Klassombuden är en viktig länk 
mellan styrelsen och medlemmarna. Till klassombudens uppgifter hör närmast att 
vidarebefordra information till och från föräldrar samt samla ihop klassernas föräldrar till 
föreningens olika gemensamma verksamheter och uppdrag.  

Ett aktivt deltagande är en förutsättning för att föräldraföreningens målsättningar skall 
uppnås. Tack vare engagerade föräldrar skapas en ännu bättre och tryggare skolmiljö! 

 

Bilaga 5. 

Budgetförslag 2020-2021 

Inkomster: 

Osäkert om julmarknaden kan genomföras i år. Finns det möjlighet att ansöka 

stöd/stipendier till föreningen? Styrelsen får utreda detta. 

Utgifter: 

Vårens stipendier, 2x700,- 

Klassresa för årskurs 9, 550kr/elev 



Raija Bergman skrivtävling, 2250,- 

15 000,- till böcker (finns kvar från bokstödet) 

22 000,-  kvar utlovat till skolan för leksaker, möbler och studiematerial 

1500,- annonsering för julmarknad  

 

Bilaga 6. 

DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTET 04.11.2020 kl. 17.30. 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Revisionsberättelse 

9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

10.  Röstning om styrelsen skall upprätta en uppförandekod/värdegrund för föreningen. 

11. Val av ordförande till styrelsen 

12. Val av styrelseledamöter  

13. Val av styrelsesuppleanter 

14. Val av föräldrarepresentant till styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i 

Stockholm 

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande 

 
Bilaga 7 
 

Verksamhetsberättelse för 2019-2020  
Föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm  
Styrelsen för föräldraföreningen TURVA vid Sverigefinska skolan i Stockholm avger härmed 
berättelse över mandatperioden 25 september 2019 – 23 september 2020.  

  
  
Styrelsens sammansättning 
Ordförande  
Vice ordförande  
Sekreterare  

 

5 Styrelseledamöter 
3 Suppleanter 
Kassör 

 
 
 



Assisterande kassör 
Representant i skolans styrelse 
1 med mandatperiod 2017-2020 
1 med mandatperiod 2018-2021 
2 Revisor 
 
 
Valberedning  
Valberedningen har bestått av styrelsen enligt beslutet från förra årsmötet.  

Medlemmar 

Alla föräldrar vars barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt  medlemmar i 

skolans föräldraförening, TURVA. TURVA för vidare föräldrarnas frågor. 

 

Styrelsen och styrelsearbetet 

Styrelsen har haft sammanträden 2 gånger per termin. Styrelsen diskuterar alla frågor och 
ärenden gemensamt, men ledamöter har tagit särskilt ansvar för olika områden ex. skolans 
lokaler och inköp till skolan.  
 

Julmarknaden 

Julmarknaden arrangerades den 23 november 2019, en vecka tidigare än vanligtvis pga. 

krock med Finska församlingens julmarknad. Resultatet blev ca 59 000 kr. Inför 

julmarknaden den 28 november 2020 har säljare redan kontaktats och annonsen på 

Facebook lagts upp. 

 

Inköp  

TURVA har bidragit skolan inköp av rastleksaker, läromaterial i matematik för F – ÅK 6, 

vitrinskåp för utställning av elevarbeten samt sittmöbler till korridoren för högstadiet. 

 

Läsglädje på finska 

Klassuppsättningar har beställts från Adlibris för totalt 70 000 kr. Det finns 15 000 kr kvar för 

ytterligare bokinköp. 

 

Bokinplastning 

Den 2 oktober ordnades ett bokinplastningsevent där föräldrar plastade in skolans 

klassuppsättningar. 

 

Skolgården 

TURVA har haft dialog med rektorn om säkerheten på skolgården efter nya incidenter med 

kanyler. 

 

Fixardagen 

Fixardagen var bestämd till den 24 april men inställdes pga. corona. Målarfärg från SISAB är 

inhandlad och placerad hos vaktmästaren i väntan på att fixardagen kan anordnas. 

 



Skolans aktivitetskalender 

TURVA har tagit fram en aktivitetskalender om de årliga evenemang som arrangeras på 

skolan, både av klasserna och av föräldrarna. Aktivitetskalendern är publicerad på TURVAs 

hemsida. 

 

Matsalen 

TURVA har undersökt möjligheter för ljuddämpning i matsalen genom olika typer av material 

vid fönster, väggar, tak och stolar. Samtliga alternativ är kostsamma. 

 

Konsert utförd av Sibeliusakademin 

TURVA bidrog med anordningen av Sibeliusakademins elevkonsert på Aulan. 

 

TURVAs stipendier 

Turvas stipendier (9 åk): 2 x 700 kr.  

Raija Bergman – skrivtävling (9 åk): 1000 kr, 750 kr, 500 kr. 

 

Stöd för niornas klassresa 

TURVA har bidragit niorna inför sin klassresa med 550 kr per resande elev. Klassresan var 

inställ pga. corona men eleverna fick i stället bidrag för middag på restaurang. 

 

Bidragsansökningar 

 

Ansökan om bidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken 2020 för 

projektet Sverigefinska barnens dikter. Projektet beviljas  ett bidrag på 10.000 kronor. 

 

Kommunikation 
Möteskallelser har kommunicerats via VKlass och Adelanet utöver det sista mötet pga. 

corona. Styrelsens ambition har varit att få en egen flik för information via Adelanet 

eftersom hemsidan har upplevts som svår att uppdatera. Pga. GDPR har det också blivit 

svårare att publicera mötesprotokoll med namn.  
 
 
 
 
 
 

 


