Årsmöte Föräldraföreningen Turva - Mötesprotokoll
Datum: 25.09.2019
Plats: Sverigefinska skolan
Närvarande: Totalt 16 personer varav 15 medlemmar
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande: KB
3. Val av mötessekreterare: SV
4. Val av protokolljusteraren och rösträknare: PP, TW
5. Årsmötets behöriga utlysande: 15 st medlemmar
6. Godkännande av dagordningen: Godkänt
7. Föregående protokoll: Godkänt
8. Fastställande av röstlängd: 15 st
9. Genomgång av Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2018–2019
Julmarknaden
TW har gjort en uträkning på julmarknadens intäkter 2018.
Läsglädje på finska
Enligt redovisning av JB.
Toalettstädning och styling
I mars samlades några föräldrar som storstädade och gjorde ett stylingsförsök på toaletter på våning
två. Tyvärr försvann de fastklistrade dekorationerna nästan på en gång.
Bokinplastning
I september ordnades ett bokinplastningsevent där föräldrar plastade in skolans klassuppsättningar.
Aktiviteten var mycket uppskattad. Förslag på att informera bokinplastning via lärarnas veckobrev till
föräldrarna.
TURVAs stipendier
Turvas stipendier (9 åk): 2 x 700 kr.
Raija Bergman – skrivtävling (9 åk): 1000 kr, 750 kr, 500 kr
Möte med skolans rektor
I maj träffade ordföranden tillsammans med en av ledamöterna skolans rektor. På mötet

diskuterades:
Matsalens ljudproblem
∙ Ljudmätning beställt av SISAB, ska göras under hösten. Även korridoren på plan 3 upplevs ha

hög volym och ska ljudmätas av SISAB. Åtgärd vid högt ljud blir ljudabsorbenter som köps in
av skolan.

∙ Nästa styrelsens uppgift att följa upp på ljudnivåfrågan.

Språkpolicy fritids
∙ Utmanande att hitta utbildad finsktalande personal till fritids
∙ Språkpolicy skrivs in i skolans styrdokument. Fritids har 5 mål, varav ett är finska språkets

utvecklande.

Kommunikation
Vi har haft stora svårigheter med kommunikationen till våra medlemmar. Hemsidan har varit trasig
och svår att uppdatera. Meddelande som har skickats via skolans mailsystem har inte nått fram till
alla. TURVA har en Facebook-grupp men det har också visat sig att vara ett otillförlitligt sätt att
kommunicera.
Under våren har Adelanet, som är skolans informationssystem nått sin fulla potential och där
kommer det viktigaste informationen från TURVA publiceras. Vi diskuterade med skolans ledning om
möjligheten att få en egen flik i systemet. Vi har också lyckats få bättre ordning på hemsidan. Målet
är att strukturen och funktionaliteten skulle organiseras på ett så tydligt sätt att samtliga medlemmar
i styrelsen skulle kunna gå in och uppdatera sidan med aktuell information vid behov.
10. Revisionsberättelse: Framskjuten till extra möte
11. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse: framflyttat till extra möte eftersom
revisionsberättelsen inte är klar.
12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
- Toaletterna på plan 2
Rektorn är kontaktad angående toaletterna, inget svar ännu.
- Förslag om att styrelsemöten får ordnas i en valfri plats. Stadgarna ska kollas ifall detta är
möjligt.
- Dokumentering av klassernas årliga ansvarsaktiviteter
- Ta fram fasta datum för TURVAs återkommande aktiviteter (Julmarknaden, fixardagen,
bokplastningseventet)

Löpande datum/tillfällen bestämdes enligt följande.
Bokinplastning varje år första torsdagen i september mellan kl 15-18.
Gårdstalkot vecka 17, vardagskväll.
Turvas möten:

Ett extra årsmöte för godkännande av budget/bokföring och 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 - JB berättar om Läsglädje på finska
- En julmarknadsgrupp är vald för julmarknaden den 23.11.2019. Flyttad från att tidigare alltid
varit sista helgen i november då den krockar med Finska kyrkans julmarknad. De kunde inte
flytta sin så skolans valdes att flyttas för att inte konkurrera med varandra.
Julmarknadskoordinatorer: TW, TE, LS, SF.
13. Verksamhetsplan och budget 2018/2019: framflyttat till extra möte
13. Val av ordförande: PP
14. Val av styrelseledamöter: HL, KT, SV, PS, TE, TW, WL
15. Val av styrelsesuppleanter: KB, EA, TD
16. Val av revisorer: JC och JK (ej med i styrelsen)

17. Val av valberedning
- Styrelsen fungerar vidare som valberedning.
18. Val av föräldrarepresentant till styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i
Stockholm - TW och JJH.
19. Övriga frågor
- Skolan önskar förslag från barn och föräldrar vad som Aulan skulle kunna användas till.
- Turva har mottagit frågor rörande hur skolan arbetar med genus och jämställdhet. SV ska följa
upp på likabehandlingsplan. Eventuellt driva frågan tillsammans med PS. I första hand bes
föräldrar ta upp specifika frågor direkt med lärare/ledning och sedan kontakta Turva för att
få hjälp om man har svårt att få saken tagen vidare.
20. Mötets avslutande
Alla föräldrar vems barn går i Sverigefinska skolan i Stockholm blir automatiskt medlemmar i
skolans föräldraförening, TURVA. TURVA följer upp skolans verksamhet och för vidare
föräldrarnas frågor. Vi önskar att så många medlemmar som möjligt deltar i årsmötet.
Underskrifter:

Datum, plats, underskrift

KB
Mötesordförande

SV
Mötessekreterare

PP
Protokolljusterare

TW
Protokolljusterare

