
Styrelsemöte Hem och Skola i Åbo r.f.     

Plats: Åbo/ Cygnaeus skola 

Tidpunkt: 03.03. 2011 (kl. 18.30) 

Protokoll 2/2011 

__________________________________________________________________________________ 

Närvarande föräldrarepresentanter och lärarrepresentanter : 

Lars Nyberg (Ordf.) Minna Muallim 

Herman Norrgrann Johan Pelo 

Annette Lehtosaari Marith Leppäkari 

Synnöve Sandell Eero Lehtovaara 

Crister Mannila 

__________________________________________________________________________________ 

 

§ 1. Mötet öppnas 

Mötet öppnas av ordförande Lars Nyberg klockan 18.34 i Cygnaeus lärarrum. 

§ 2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll.  

Gruppen godkände föredragningslistan som ordförande Lars Nyberg presenterade och föregående 

mötesprotokollet godkändes efter en granskning. Båda dokumenten konstaterades vara ok. 

§ 3. Ekonomin, eventuella ansökningar 

Ekonomin ansågs vara i gott skick och det konstaterades att ca. 10.000 euro fanns till förfogande. 

Ansökningar togs även till tals och det konstaterades att Länsstyrelsen har noterat (varnat) att det 

ungefärligen rör sig om samma mängd ansökningar som i fjol men att ansökningssummorna varit 

högre. De kommer därför att granska ansökningarna noggrannare i år och hålla hårdare fast i sina 

kriterier. 

§ 4. Anmälningsärenden/Sektionernas verksamhet 

Allmänt kan det lyftas fram att saker och ting rullar på i de olika skolorna. Detta gäller främst då  

inkommande evenemang som t.ex. Stafettkarnevalen och annan eventuell klubbverksamhet i 

Sirkkala, Cygnaeus och S:t Olofsskolan. Arbetet hade påbörjats i alla skolor och löpare är på väg att 

representera alla skolor från åbo. Hejarklackarna var ännu inte helt på det klara om det blir av. 

Cygnaeus har en grupp på väg medan Sirkkala och S:t Olofsskolans grupper ännu är osäkra.    



För övrigt diskuterades möjligheten för klubbverksamhet i Gymnasiet, samt deras inkommande 

studentskrivningar. Specifikt för Cygnaeus nämndes rektorsbytet från Liliane Kjellman till Mari-

Susann Grandell samt valet av en ny vicerektor som genom röstning blev Ann Westerstråhle. 

 

§ 5. Nominering av styrelseledamot för Förbundet Hem och Skola 

Åbos tidigare representant Camilla Hautala har suttit fulla perioder och behöver därför en ersättare. 

Efter kort diskussion beslöt Hem och Skola i Åbo r.f. att nominera Lars Nyberg som styrelseledamot 

för Åboregionen.  

§ 6. Årsmötesärenden 

Verksamhetsberättelsen för 2010 samt Verksamhetsplanen presenterades.  (Se bilaga 1.) De ansågs 

vara godkända och färdiga vilket ledde till att dessa undertecknades. Det noterades även att 

kommentaren gällande det ekonomiska resultatet måste fyllas i då bokslutet blivit  klart. Årsmötet, i 

Sirkkala skola, togs även upp och det diskuterades kring eventuella gäster och kaffeservering.  

§ 7. Diskussions- och övriga ärenden 

Protokollet för december månad (07.12.2010) kontrollerades och godkändes av de närvarande. 

Ny sekreterare och kassör behövs i Cygnaeus sektion medan det behövs en ny sekreterare för 

styrelsen Hem och Skola i Åbo. Olika alternativ togs upp men frågan är ännu öppen om vem som kan 

tänka sig ställa upp för dessa poster. 

 

§ 8. Mötet avslutas 

Mötet konstaterades avslutat av ordförande klockan 19.15. 

 

 

 

 

______________________________  _______________________________ 

(Ordförande: Lars Nyberg)   (Sekreterare: Johan Pelo) 


