
Protokoll konstituerande styrelsemöte, 
föräldraföreningen TURVA  
Datum: den 2 oktober 2019 kl. 17:00  
Plats: Suomi lounge, Sverigefinska skolan i Stockholm  
 
1. Mötets öppnande  
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av sekreterare  
Styrelsen beslutade att välja TE att föra protokoll under mötet.  
 
3. Val av protokolljusterare  
Styrelsen beslutade att välja ordföranden och SV att justera protokollet.  
 
4. Godkännande av dagordningen  
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen utan tillägg.  
 
5. Konstituerande  
Styrelsen beslutade att välja PS till vice ordförande, TE till sekreterare, KT till kassör och KB 
till assisterande kassör.  
 
Styrelsens sammanställning för 2019-2020  
 
Ledamöter:  
PP, ordförande  
PS, vice ordförande  
TE, sekreterare  
KT, kassör  
TW, julmarknadsansvarig  
WL  
HL 
SV  
 
Suppleanter:  
KB, assisterande kassör  
EA  
TD  
 
Revisorerna för 2019-2020:  
JC  
JK 
 
Valberedningen:  
Styrelsen beslutade att inte välja någon till valberedningen.  
 



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 ordföranden, vice-ordföranden, sekreteraren, kassören, TW, WL, HL, 
att två i föreningen och enligt beslut i föreningens styrelse, tecknar föreningens firma.  
Styrelsen beslutar att befullmäktiga ordföranden, vice ordföranden, kassören samt den 
assisterande kassören att två i föreningen och enligt beslut i föreningens styrelse, ombesörja 
utbetalningar för föreningens räkning från konto i Handelsbanken.  
 
7. Bildande av arbetsgrupper inför 2019-2020  
Styrelsen beslutar att inte bilda arbetsgrupper i nuläget. Styrelsen kommer att välja vissa 
ansvariga för olika uppdrag i senare skede.  
 
8. Mötesdatum under kommande året  
Ett extra årsmöte för godkännande av budget hålls den 21 oktober 2019 i vita salen på 
Sverigefinska skolan i Stockholm.  
 
Julmarknadsmöte arrangeras den 21 oktober 2019 efter extra årsmötet i Vita salen. Alla 
klassers julmarknadsansvariga önskas delta i mötet.  
 
Nästa ordinarie styrelsemöten hålls den 4 december 2019 och 5 februari 2020.  
 
9. Övriga ärenden  
Ej övriga ärenden att behandla denna gång.  
 
10. Mötets avslutande  
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.  


