
 

 

HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.                                   PROTOKOLL 

 
HoS styrelsemöte 

 

Tid och plats:  11.10.2011 kl. 18.30.  i Katedralskolan 

 

Närvarande: Lars Nyberg, Annette Lehtosaari, Crister Mannila, Herman Norrgrann, 

                    Johan Pelo, Pia Siegfrids, Eija Eriksson, Soile Haverinen, Synnöve Sandell 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

1. Mötets öppnade  

          Ordföranden öppnade mötet kl.18.40. 

 

2. Godkännande av föredragningslistan och föregående mötesprotokoll 

           Föredragningslistan och föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

3. Ekonomi, eventuella ansökningar 

           Sektionernas medlemsavgifter har betalats in på kontona. 

           Ansökan om verksamhetsbidrag har skickats in till Konstsamfundet. 

           Länet har beviljat pengar till fritidsklubbarna. 
-Sirkkala: 900€ (av det ansökta 1500 €) 
- St. Olof: 1000€ (av det ansökta 1700 €) 
- Cygnaeus: 1100€ (av det ansökta 5200€) 

 

4. Anmälningsärenden 

           Sektionernas verksamhet: 

           Sirkkala arrangerar oktoberfest den 18 november. Inkomsten används till  

           ”sex-snack”för 5:orna. 

           Sirkkalabacken arrangerar sin traditionella pepparkaksbakning, som understöds 

           av föreningen med 50e.  

            I Cygnaeus har många klubbar kommit igång, om vilka föräldrarna får informa-  

           tion via Wilma. Skolgården håller på att fixas. Senaste sektionsmöte på Koulu var   

           välbesökt.I samband med öppet hus planerar skolan en föreläsning för föräldrarna 

           Nya styrelsemedlemmar behövs till sektionen! 

           S:t Olofsskolan planerar nu brandsläckningsövning för alla elever, efter några års  

           paus, trots granskarnas negativa inställning. Föräldrar har också önskat att övning 

           hålls. En del klubbar har startat och andra skall starta under andra terminen, då 

           elevernas läsordningar ger bättre möjligheter. 

           Katedralskolan:  Skolarbetet har kommit igång som normalt. Konstaterades att ny  

           föräldrarepresentant behövs och  att olika tänkbara personer skall tillfrågas. 



 

 

 

     

 

 

            Annan verksamhet:  Mötet beslöt, på initiativ av ordföranden, att arrangera fint 

             program ( föreläsning ) för medlemmarna under vårterminen. Det preliminära  

             datumet är den 1 eller 2 februari 2012. 

              

              

 

5. Diskussions- och övriga ärenden 

            Ordföranden meddelade att förvaltningsfrågan har gått vidare till JO. ( Besluts- 

            strukturen måste ses över.) 

            Styrelsen har fortfarande behov av en ny sekreterare! 

           

            

             

6. Mötets avslutande 

          Ordföranden avslutade mötet 19.45. Nästa möte hålls den 7.12. i S:t Olofsskolan 

           om inte annat meddelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lars Nyberg                                                         Synnöve Sandell 

       ordförande                                                               sekreterare 

           

 

 

            

 

 

 


