
Hem och Skola I Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 2/06 
Plats och tid: Cygnaeus skola 14.2.2006 klockan 18.15 
 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Monika Sandberg, Cygneaus lärarrepresentant, Ursula Öhrman, S.t Olofsskolans lärarrepresentant, Eva 
Nordström, S:t Olofsskolans föräldrarepresentant, Cathrine Retti-Ekman, Cygnaeus föräldrarespresentant, Ann-Sofie Nyberg-Ölander, 
Katedralskolans föräldrarepresentant, Inger Fellman, Sirkkalas föräldrarepresentant, Greger Lind, Sirkkalabackens föräldrarespresentant, Christel 
Bergman, kassör, Annica Saarela, sekreterare 
 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Liljeroth kl 18:13 
 
§ 2. Föredragningslistan godkändes och föregående mötes protokoll gicks igenom. Tillägg under 
punkten övriga ärenden. 
 
§ 3. Anmälningsärenden 

• Cygnauesskola: Sektionsmöte 6.2.2006. Närvarande klassföräldrar från årets ettor 
fick i uppdrag att tillsätta en planeringskommitté för bekantningskvällen 17.5.2006 
för de nya ettornas föräldrar. 17.5. ordnas bekantningsdag för kommande ettor. 
Ordnats tävling för logo till skolans t-skjortor. Inkom ca 50 st olika logoförslag. 
Sektionen erhållit 300 euro från KFUK för klubbverksamhet. bilaga 

• Sirkkala: Fritidsklubbens stadgar har kommit i retur. Ordnas ”Öppet Hus” 
15.2.2006: Eftis har utställning, Café-verksamhet för telefonkatalogen. 

• Sirkkalabacken: Möte med lärarna om en utfärd i maj. Planeras att åka till 
Tammerfors. 

• SOS: 26.1.2006 ordnades en föreläsning tillsammans med Folkhälsan ”Ungdomar 
och internet”. Klassombudsmöte vecka 12. 

• Katedralskolan:Ann-Sofi söker en efterträdare. Anne Kajander har visat intresse. 
• Turvarys årsmöte 16 mars. Eva och Pia deltar.bilaga 
• Föreningsrådets årsmöte 23.2. kl 19.00 på Gillesgården. bilaga 
• Ungdomar och internet-kvällen 26.1.2006. Ca 20 deltagare. bilaga 
• E-mail om ”Tietoturvapäivä” 7.2.2006. bilaga 

 
§ 4. Personer som kan upprätthålla internetsidorna. 

Matias Luther har hittills uppdaterat sidorna. Pia kontaktar Katarina Drugg om hon 
kunde upprätthålla basservicen för föreningen. Varje sektion sköter om egen info. 

 
§ 5. Årsmötet 15.3.2006 

• verksamhetberättelsen ok. 
• resultaträkningen omarbetas av Christel och Inger. Bordlägges och godkännes före 

årsmötet. 
• Förbundet Hem och Skolas föreläsare Katja Andréasson föreläser om ” Att känna 

igen och förebygga mobbning speciellt bland flickor”. Bilaga. 
• Annons i ÅU. 

 
§ 6. Ekonomiska ärenden 

• Ordförande befullmäktigades att skriva ansökan till CG Sundells stiftelse. Ansökes 
om pengar för antimobbningsarbete. 

• SFV-ansökan skickats in 14.2.2006. Bilaga. 



• Siw Törnroos anhållit om understöd för köp av böcker. Styrelsen beviljar 
understöd, ca 500 euro för inköp av kursböcker till deltagare i Lions Quest. 

• HoS ger anslag för inköp av böcker till Sirkkalabackensskola, 250-300 euro. 
• fördelning av inkomna medlemsavgifter (pengar) till skolorna. Medlemsavgiften 

delas ut enligt betalande per skola. 
• fördelningsprincipen för understöd bordlägges 
• ansökes om Länsstyrelsens statsbidrag för ordnandet av hobbyinriktad 

eftermiddagsklubbverksamhet för årskurserna 3-9 till Cygnaeus, Sirkkala och 
SOS.  

• Cathrine Retti-Ekman deltog i ” Information om eftermiddagsverksamhet” som 
Länsstyrelsen ordnade. Från Idrottsväsendet kan ansökas om bidrag för 
idrottsinriktad verksamhet. 

• HoS i Åbo rf nominerar Christel von Frenckell-Ramberg för en andra period som 
ordförande för Förbundet Hem och Skola i Finland 

 
§ 7. Övriga ärenden 

Ordförande kontaktar Turvary för att planera eventuell kampanj för trafiken i Åbo 
hösten -06. 

 
§ 8 Mötet avslutades kl 20:30 
 
 
 
 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
Ordförande   sekreterare 
 
 


