
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS styrelsemöte    6/2010   
 
Tid och plats:  17.8.2010 kl. 18.30 Ravintola Koulu 
       
 
Närvarande Nyberg, Lars  Ordförande     
  Leppäkari, Marith Sekreterare 
  Hindström-Pesu, Lena St Olofsskolans föräldrarepresentant 
  Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant, Kassör 
  Nygrén, Kennet St Olofsskolans lärarrepresentant supl. 
  Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant 
  Siegfrids, Pia  Sirkkalas lärarrepresentant 
    
   
             
 
1. Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet kl. 18.45.  
  
 
2. Fastställande av föredragningslista och genomgång av föregående 
mötesprotokoll 

Föredragningslistan och föregående mötes protokoll godkändes.     
 
 
3. Ekonomi och eventuella ansökningar 

 a) Cygnaeus skola har fått klubbpengar 1500€ och Sirkkala skola har fått 
3000€ i klubbpengar. 
 
b) Kontoutdragen skall till bokföringen senast 31.08.2010 
 
c) Redovisningen för klubbpengarna från länet skall senast 31.08. åt 
ordföranden. 

 
 
4. Anmälningsärenden 

 Inget speciellt att meddela. Terminen har kommit igång. Den 25.8 ordnas 
Skolfreds fest på Paavonurmistadion. 
 
 
 

5. Sirkkalas utrymmen, barack och grannfastigheter 
Måste få andra lösningar till nuvarande situation. Baracken har kommit 
och ahar visat sig att den inte är säker. Problem med grannarna bla. 



Dagcentret för missbrukare var kundena inte får komma in pga att de inte 
är nyktra vilket medför att de lämnar utanför byggnaderna och stör. 
Glassplitter, slagsmål och två incidentter var polisen har tillkallats. 
Detta medför att det är otryggt för barnen när bl.a. förskolebarnen väntar 
på sina föräldrar. 
Fastigheterna runt området påstås vara i väldigt dåligt skick och kan 
därför inte användas. Frågan är i hur dålig skick är de egentligen, kan de 
renoveras eller borde de rivas pga säkerhetsrisk och byggas nytt? Frågan 
undersöks. 
Man utreder även räddningsfrågan i Sirkkala, ryms tex. alla på gåren när 
brandbilar är närvarande osv.? ordförande Lars Nyberg och Lena 
Hindström-Pesu utreder saken. 

 
 
6. Övriga ärenden 

a) Förvaltningsändringen 
Bo Rosenberg och diverse arbetsgrupp arbetar med stadgarna. Vi följer 
med och utgår från våra tidigare ståndpunkt att den svenska 
förvaltningsdirektören har maktbefogenheter tex. faktiskt makt i beslut om 
budgeten. 
Tre klagomål i förvaltningsdomstolen som väntar på beslut 
 
b) Ny körledare i Sirkkala 
Jannika Landin har lovat ställa upp som körledare. 
 
c) Mark Gerula har presenterat sig för skolorna och kunde intressera bl.a. 
St Olofsskolan. (http://www.gerulart.com/) 
 
d) Den traditionella höstbrevet delas ut i skolorna 

 
 
7. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 19.35 och den traditionella 
nitartalkoon började. Nästa möte är den 22.09 kl 18.30 i Sirkkala skola 

 
 

 
 
 
 
 

Lars Nyberg     Marith Leppäkari 
       
Ordförande       Sekreterare    

    

http://www.gerulart.com/

