TURVA Styrelsemöte 2020-02-05
Närvarande: 9 medlemmar
1 Val av ordförande: PS; val av sekreterare: TE
2 Protokolljusterare: PS
3 Vårens aktiviteter: finns på google-drive, vilka arbetsuppgifter finns och när de skall göras. Vi
försöker få med schema/händelsekalender till skolinformationen som publiceras varje
augusti, materialet måste inlämnas i maj.
4 Stödansökan måste ansökas av en förening som tex.Turva, skolan kan inte göra det. Tex.
Skapande skola som ansöks i januari och ansökan om stöd för minoritetsspråk. Mera info på
styrelsens google drive.
5 Förslag om gårdfixardag v.17 , 24/4. En fredag för målfärg måste torka. PS skall fråga skolan
vad som behöver göras och vad tex. elevrådet vill ha gjort. Vi har tidigare fått utefärg via Sisab.
Kan vi göra reklam via Facebook, Adelanet och V-Klass för att få föräldrar att stanna kvar på
fredagsmys, lite korvgrillning och fika. Info på styrelsens google drive. 6 Ekonomi: Saldo 246
613,30, varav ca. 20 000,- ännu för bokinköp.
7 Ansökningar om inköp till skolan: Vitrinskåp för 15 000,- , rastleksaker för 15 000,-, bord till
högstadiet för 6 000,- och läromaterial i matematik för F-6 lärare för 15 000,-. Mötet beslutar
att ge pengarna till dess inköp. Totalt 51 000,-.
8 Diskussion om hur vi kan publicera mötesprotokollen på bästa sätt med tanke på GDPR. Kan vi
använda Adelanet och V-Klass? Vi frågar kansliet om det går.
9 Julmarknaden anordnas den 28 november i år. TW och PS börjar kontakta försäljare och
kyrkan.
10 Angående klätterställningen till förskolan så måste marken dräneras först innan vi kan bygga
något. Sisab måste godkänna ställningen också, så vi väntar med ärendet.
11 Övrigt:
● Ny ordförande på Aktiebolaget till skolan.
● Sibeliusakademins konsert den 9 mars 330 EUR för biljetter. KB mailar rektorn om
detta.
● Okko design sysslar med ljudisolering och vi har ett stort problem med ljudnivån i
vita salen under måltider. SN fixar offert så får vi se hur dyrt detta skulle vara. ● Mail
adress Turva-styrelse-2019-2020@googlegroups.com
● Diskussion om de bedrövliga toaletterna. Vad kan göras? Städning? Renovering?
Skolan inväntar rörarbeten som måste göras i när framtid.
● Det finns många råttor i området, vad kan göras? Gift är förbjudet?
12 Nästa möte 1 april kl. 17.30
13 Mötet avslutas.
PS, protokolljusterare

TE, sekreterare

