
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL 7/2011 

HoS styrelsemöte 

 

Närvarande: Lars Nyberg, Herman Norrgrann, Lena Hindström-Pesu, Pia Siegfrids, Synnöve 

Sandell, Annette Lehtosaari 

 

Plats: Ravintola Koulu Tidpunkt: 22.8 kl 18.30 

 

 

1. Mötet öppnas 

 

Mötet öppnades av Ordförande Lars Nyberg kl 18.30 

Till sekreterare valdes Herman Norrgrann 

 

2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll. 

 

Föregående protokoll godkändes med några små ändringar. 

Föredragningslistan godkändes 

 

3. Ekonomin, eventuella ansökningar 

 

Ekonomin ser stabil ut vi har ca: 11 000 € på kontot 

Vi har fått ekonomiska bidrag för verksamheten från Sundells stiftelse 5000 € 

och 500 € från Svenska Kulturfonden. 

 

4. Anmälningsärenden 

 

Förutom behovet av en sekreterare till vår styrelse så råder det brist på folk i de 

olika sektionerna. Sirkala skulle behöva en ny föräldarepresentant i styrelsen, 

Sirkala skulle också behöva ett nytt huvudklassombud. På Cygneaus är läget 

ännu mera akut, två personer har avgått från styrelsen utan att det har hittats 

ersättare bl.a. sekreterarposten är obesatt. Kassören vill avgå men ingen ersättare 

står att finna. Ordföraren har för mycket jobb för att hinna med uppdraget och 

skulle också behöva en ersättare. 

 

- Sektionernas verksamhet 

Cygneaus ska ha föräldrarmöte för de nya ettorna på torsdag 25/8 

Sirkala ska ha klassombudsmöte den 22/9 

 

 

 

5. Diskussions- och övriga ärenden 

 

-Det årdnas en föreningsdag lördagen den 3/9 



Vi beslöt att vi ska ha ett stånd på gågatan den 3/9 kl 10-15, 

riksföreningen bekostar ståndet och allt material vi behöver. Vi behöver ha folk 

som kan stå i ståndet och berätta om H&S och vad de samt vi gör. 

 

- Förvaltningsfrågan 

Vi vann över Åbo stad i förvaltningsdomstolen, vinsten var i det närmaste 

formell, en av punkerna hade beaktats och i den vann vi. Vi beslöt att föra de 

övriga punkerna vidare till JO  

 
- Infoblad  

Vi stansade infoblad 

 

- Behov av sekreterare 

Vi är fortfarande i stort behov av en sekreterare till styrelsen 

 

6. Datum för höstens resterande möten 

5/10 på Katedralskolan, Herman fixar kaffe 

7/12 på Sossen, Manilla fixar kaffe 

7. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet kl 19.20 


