
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  10/2008

Tid och plats: 4.12.2008 kl. 18.30 Muallimska residenset 

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Martin, Catharina Kassör

Muallim Minna Cygnaeus 
lärarrepresentant, värdinna

Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lind, Greger Sirkkalabackens föräldrarepresentant
Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Skrifvars, Tove Sirkkalas lärarrepresentant

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.40

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Sektionernas nyheter
Cygnaeus elevråd har startat bra. Sektionen sponsorerar skjortor åt 
Sångsvanarna. 
Sirkkalas Oktoberfest var en succé. Finska klubben däremot har minskat i 
deltagarantal så mycket att verksamheten lades ned. Nystart eftersträvas 
efter nyår, med ev. deltagare från Cygnaeus. 
Sirkkalabacken har genomfört sitt ttraditionella pepparkaksbak. 
En överraskande stor del av Katedralskolans elever lyste med sin frånvaro 
då bussarna mot Borgå skulle starta. En skrivelse om saken skall skickas 
till Katedralskolans rektor, med önskemål om att HoS missnöje över 
situationen skulle vidarebefordras åt eleverna i gymnasiet.

4. Ansökningar från sektionerna och till fonder
Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond har gett nekande beslut, 
likaså Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland. Ordförande gör två nya 
ansökningar till Kulturfonden gällande både Sexsnack och 
körverksamheten.



5. Övriga ärenden 
Tills slutet av januari ombedes sektionerna inkomma med de ekonomiska 
redogörelserna och verksamhetsberättelserna.

Årsmötet är 24.3 på Katedralskolan, klockan 18.30. Georg H Wrede har 
lovat att ställa upp som festtalare.

Vårens styrelsemöten är 29.1 på Sirkkala, 26.2 på St. Olof, samt 5.5 som 
Garden Party hemma hos ordf, Klockaregatan 9. Samtliga klockan 18.30.

Ordförande deltog i regionträffen 26.11 i Pargas. Där talades om vikten av 
att kunna möta en tonåring, om de nya nättjänsterna som HoS erbjuder. 
Där kan man bl.a. upprätthålla medlemsregister och sköta sin bokföring. 
Dessutom informerades det om de nya sajterna skolbok.fi och klubbar.fi. I 
december  medlemsbrev  ges  det  ytterligare  förhandsinfo  om  en 
ordförandekonferens under våren 2009 och uppmanas att söka närmare 
kontakt med skolfarfar-aktiva.

6. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet kl. 20.01. Nästa möte hålls  torsdagen den 
29.1 kl. 18.30 i Sirkkala.

Lars Nyberg
Ordförande och sekreterare  


