
Styrelsemöte Hem och Skola i Åbo rf    Protokoll 1/2011 

Plats: St Olofsskolan Tidpunkt: 27.1 kl 18.30 

 

Närvarande: 

Lena Hindström-Pesu, Minna Muallim, Annette Lehtosaari, Pia Siegfrids, Herman Norrgrann, 

Crister Mannila, Lars Nyberg 

1. Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordförande Lars Nyberg 

2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll. 

 Föredragningslistan godkändes. 

Godkännande av föregående mötesprotokoll ajournerades till nästa möte eftersom 

föregående mötes protokoll ännu inte fanns till påseende. 

3. Ekonomin, eventuella ansökningar 

Kontoutdrag från Katedralskolan och Sirkkalabacken till bokslutet har ännu inte 

kommit men de är enligt Annette på väg. 

Stafettkarnevalens hejarklack i S:t Olofsskolan undrar om de får ekonomiskt stöd för 

sina materialutgifter. Vi väntar med att besluta summan tills det kommer in en formell 

ansökan men beslöt att de och andra hejarklackar får understöd för rimliga kostnader.   

Vi nämnde också att H&S rf betalar hejarklassens buss och deras mat, H&S  rf betalar 

också löparnas mat. Löparnas buss ”brukar” Åbo stad betala. 

Finska skolmästerskapen i utförsåkning kommer att ske i Hirvensalobacken, elever från 

5:an och 6:an kommer att åka dit som publik, möjligtvis blir vi tillfrågade om vi betalar 

en del av kostnaderna. Efter ansökan deltar vi på något hörn.  

4. Anmälningsärenden 

- Sektionernas verksamhet 

På Cygnaeus, S:t Olofsskolan och Sirkkala har det varit öppet hus. På Cygnaeus och 

S:t Olofsskolan var det lördagen den 22/1 och det passade bra att skolorna hade det 

samma dag. Sirkkala hade öppet hus två vardagar 26-27/1 vilket också var ett lyckat 

koncept, Sirkkala kommer i fortsättningen vartannat år att ha det på en lördag 

Katedralskolans elevkår har haft sin traditionella julbasar. Den var i år extra lyckad och 

inbringade mycket pengar till välgörande ändamål. 



S:t Olofsskolan har haft föräldraträff för 7:ornas föräldrar, det var en lyckad tillställning 

som lockade ca: 60 föräldrar och som drog ut till småtimmarna. 

5. Diskussions- och övriga ärenden 

- Föräldraföreningen i St Karins, Quo vadis? 

St Karins nya skola har inte hört av sig för att meddela om de vill bli en sektion i H&S  

Åbo rf eller om de vill bilda en egen lokalförening. Beslutet är givetvis deras men vi 

frågar igen eftersom vi måste ha ett besked. 

- Skolorna i den nya organisationen 

Vi måste bidra till och arbeta för att det blir bra med den nya organisationen i Åbo. 

Skolorna måste vara på sin vakt för att den svenska sidan inte ska förlora på den nya 

organisationen. Vi fortsätter att kämpa för kombiskolan och baracken på Sirkkalas gård 

får inte glömmas bort – liksom inte heller smågruppsundervisningens behov. 

Angående Baracken har det faktiskt hänt en del. Det finns en gårdskarlslägenhet på 80 

m2 som förskolan skulle kunna flytta in i. Den skulle kunna vara inflyttningsklar i jan 

2012.  Svenska sektionen har gått in för att stödja detta förslag. 

- Våra klagomål, situationskontroll 

Lars redogjorde för vårt klagomål om den nya skolorganisationen i Åbo. JO tar inte upp 

vårt ärende innan förvaltningsdomstolen har kommit med en dom. JK tar inte upp vårt 

ärende eftersom JO har lovat att göra det. Ordförande hör av sig till JO för att höra om 

det inte kan ta upp de icke juridiska delarna innan domstolen har givit sitt utslag. 

- Årsmötet, även personval. 

Vi beslöt att flytta nästa möte för att ha mera tid att färdigställa alla papper som ska 

vara färdiga innan årsmötet. Innan nästa styrelsemöte som ska hållas 3/3 på Cygnaeus 

skall bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen vara färdiga att 

undertecknas.  

Verksamhetsberättelser från sektionerna ska vara inne innan dess.  

Till årsmötet kommer det på grund av den dåliga uppslutningen inte att bjudas in 

någon talare. Istället ordnas en happening med en föreläsare senare i vår. 

Till nästa styrelse behövs en ny sekreterare och en ny föräldrarepresentant från 

Sirkkala skola. 

6. Mötet avslutas 

 Mötet avslutades av ordförande kl 20.10 



 

 

 

______________________________________ 

ordförande Lars Nyberg 

 

 

______________________________________ 

sekreterare Herman Norrgrann 

 

 

 


