TURVA Styrelsemöte
2019-12-04
Närvarande: 11 medlemmar
1. Val av ordförande: sittande ; val av sekreterare: sittande
2. Protokolljusterare: PP
3. Ekonomi: Summa idag = 241.448,30, varav 50.000,- kvar till böcker.
4. Julmarknad - resultat ca.59.000,-, beslut om att köpa nya banderoller till
julmarknaden, TW skulle ta det vidare. Nästa års julmarknad hålls den 28 november
och vi kan använda lite pengar till annonseringen, TE och TW tar reda på lite priser.
5. Bergman-priset skrivartävlingen i April, behövs jurymedlemmar och förslag till
uppsatstema. HL och VI skulle ta detta vidare. Prispengar totalt 2250,- från
TURVA.
6. Olika förslag vad TURVA skall använda pengar till.
-Skolan har bullerproblem i de långa korridorerna, kanske bullerskärmar.
-Elevrådet har föreslagit bänk till högstadiets korridor och uteleksaker till låg- och
mellanstadiet.
-Matematiskt studiematerial enligt skolans önskemål.
-Bild skulle behöva vitrinskåp för att ställa ut elevarbeten. Vi behöver reda ut priser
och kolla vad vi kan bidra med, PS och PP skulle reda ut lite mera och
diskussion fortsätter på nästa möte.
7. Skolans toaletter är bedrövliga och vi har klagat flera gånger även på städning. HL
skall maila rektorn än en gång och se om något skall göras åt det. Det skulle behöva
totalrenoveras med mattbyten och nya toaletter, handfat samt målning.
8. En privatdonation på 100.000,- utlovades ett antal år sedan till lekställning till
förskolans område. Det krävs samarbete med SISAB. PS kollar hur det ligger
till med det.
9. FIXARDAGEN. TW ordnar med budget och lista på vad som skall göras till nästa
möte.
10. TURVA bidrar med 550,- / resande elev till klassresan, planerat till maj-juni
månadsskifte. Niorna får komma med formell ansökan om antalet elever, var de

reser och hur samt ordningsregler. Tradition på att åttorna ordnar bal för niorna
som skolan ger bidrag till med 10.000,-. Behov att upprätta traditionsdokument
med alla traditionella uppgifter de olika klasserna har, kanske kansliet kan hjälpa
med det. Och detta skall informeras om på årsmötena samt i skolkatalogen.
11. Nästa möte 5 februari 2020

TE,
sekreterare
PP,
protokolljusterare

