
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS styrelsemöte    5/2011   
 
Tid och plats:  28.4.2011 kl. 18.30 Katedralskolan 
       
 
Närvarande Nyberg, Lars  Ordförande     
  Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant 
  Lena Hindström – Pesu   S:t Olofsskolans föräldrarepresentant   
  Lehtovaara, Eero Katedralskolans föräldrarepresentant 
  Siegfrids, Pia  Sirkkalas lärarrepresentant   
  Mannila, Crister S:t Olofsskolans lärarrepresentant 
  Norrgrann, Herman Cygnaeus föräldrarepresentant 
  Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant 
  Pelo, Johan  Cygnaeus lärarrepresentant 
            
 
1. Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet kl. 19.35.  
  
 
2. Godkännande av föredragningslista och föregående mötesprotokoll 

godkändes, till sekreterare valdes Crister Mannila    
 
3. Ekonomin, eventuella ansökningar 
 - vi har ansökt om 1500 € av Kulturfonden 
 - vi har ansökt om 5000 € från Sundells 
 
 
4.  Anmälningsärenden 
 - Lars Nyberg blev invald i förbundets styrelse 
 - Johan Nyman har accepterat att bli föreningens revisor 
 - sektionerna undersöker om t-skjortor skall tryckas, kostnad mm 
 - föreningen betalar en buss för lågstadiets hejarklackar samt mat för alla 
  - Lars Nyberg undersöker en mer ekonomisk användning av alla  
   bankkonton, nyttjanderätt, avgifter mm 
      - Sektionernas verksamhet 
   Katedralskolan: polisen har haft en veckosamling om bl a rättigheter,  
   dessutom har deltagit i veterandagen 
   S:t Olofsskolan: polisen kommer att ha lektioner i åk 8 + 9, Crister  
   Mannila skall undersöka möjligheten att få släckningskurs på Erikvalla  
   med åk 7 (kollar med bl a Rantakulman VPK) 

   Sirkkala: Sirkkalabaracken blir kvar, vaktmästarbostaden tar högst 9      
   personer (enligt häsovårdsmyndigheten), Novia + Patrik Berghäll har  
   aktiviteter med åk 1 – 4, åk 5 – 6 skall se Sunes sommar, gårdsfesten    
   ordnas 24.5 



    Cygnaeus: utfärdsdag 27.5, klassresor ordnas, det blir flyttningar pga  
    mögel,  

    bollplan fick ej tillstånd, kan bli av om lekparken flyttas så det blir     
   bollplan där parken är nu (Kalske och Virén på plats från staden)   

5. Diskussions- och Övriga ärenden 
 - styrelsen diskuterade den pågående alkoholdiskussionen och kom fram 
till att HoS inte ger en åsikt 
- understödsprinciper, ansökan görs skriftligen med minst några rader text 
och minst en vecka före då vi annars inte kan garantera ett beslut. Rf 
ansöker om sådant som berör alla eller några skolor och sektionerna om 
det som berör den egna skolan 
- Noviastuderanden under handledning av Inger Fellman sköter 
bokföringen, kostnad i storleksordningen 500 €.  
 

 
7. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 19.50. Nästa möte är den 25.5.2011 
kl. 18.30  hemma hos Lars Nyberg,Klockaregatan 9.  

 
 

 
 
 
 
 

Lars Nyberg      Crister Mannila 
 Ordförande       Sekreterare    

 


