
Hem och Skola i Åbo rf
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 1/08
Plats och tid: Sirkkalaskola 17.1.2008 klo 18:30
Närvarande: Greger Lind, viceordf, Annica Saarela, sekreterare, Christel Bergman, kassör, Carolina Strandman, 
Cygnaeus lärarresp, Cathrine Retti-Ekman, Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Annette Lehtosaari, Sirkkalaskolas 
föräldraresp., Tove Skrifvars, Sirkkalaskolas lärarresp, Synnöve Sandell, Katedralskolans lärarresp.(samt Catarina 
Ekblad, Elise Salpaoja)

1. Mötet öppnades kl 18:40 av viceordförande Greger Lind
2. Föredragningslistan godkändes, föregående mötesprotokoll gicks igenom och 

godkändes..
3. Anmälningsärenden

• Sektionernas verksamhet: Cygnaeusskola: Öppet hus ordnas i skolan 26.1.2008. 
Det traditionella caféet hålls i aulan. Föräldrarna bakar, intäkterna från 
caféverksamheten går till sektionen. Under dagen kommer också att hållas 
föreläsning ” Att växa tillsammans” av Mona Ehrström-Tegengren från HOS, 
förbundet betalar resekostnader och arvode. Klädtorg, borttappade kläder kan 
hittas. Skoltidningen Svanen-Pomona utkommer i mars, 4:de upplagan. 
Sirkkalaskola: Öppet hus 14.2. och 15.2.2008. Klädtorg. Ingen kaffeservering. 
Sirkkalabacken: Planering av uffärd på våren -08. SOS: Nya utrymmen tagits i 
bruk. 

• Folkhälsan ordnar seminarie om könsroller i Åbo 9.2.2008. Bilaga.
• Trafikinitiativet behandlat i miljö- och planläggningsnämnden – inga åtgärder 

planerade för våra skolors del. Pia Liljeroth intervjuad i radio Vega 11.1.2008.
• HOS uppvaktade rektor Elvi Johansson på 60-årsdagen. Inbetalning. Goda 

Viljan/Röda Korset/Katastroffonden.
• Info från Folkhälsan om att utbildningar i att använda FöräldraKraftmaterialet 

kommer att ordnas (se www.folkhalsan.fi för närmare uppgifter)
4. Planering av pratiska detaljer gällande Skilsmässoteaterprojektet. ÅST vill ha 

1500 euro för elevernas del, skolcentralen betalar. Pjäsen för föräldrar visas i 
SOS gymnastiksal. Information till föräldrar sker per e-mail och papper som 
delas ut i skolorna. Föräldrarnas och lärarnas teateravgift betalas av HOS. 
Föräldrarna kan anmäla sig via e-mail. Maria Nylund (lärare i Cygnaeus) 
ställer upp i panelen som förälder. Kurator Jocke Sumelius tillfrågas om han 
ställer upp.

5. Årsmötet.
• Verksamhetsplanen godkändes av styrelsen. Bilaga
• Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen. Bilaga
• Inbjudan till årsmötet. Pia sköter om inbjudan samt distribueringen till skolorna 

(pappersversionen). Catharine sköter kopieringen av inbjudan.  Sektionerna 
delar ut. Synnöve distribuerar inbjudan per e-mail till föräldrar med elever i 
Katedralskolan. Sirkkala Singers och Cygnaeus popsvanar uppträder. Catharine 
Retti-Ekman har lovat organisera serveringen. Annos i ÅU 2.2.2008. 

6. Ekonomiska ärenden

http://www.folkhalsan.fi/


• Bokslut för 2007 godkändes av styrelsen. bilaga
• Budgetförslag för 2008 godkändes av styrelsen. bilaga
• minskning av inbetalda medlemsavgifter för år 2007 (581 barn, 343 familjer). 

Minskning på 31% från år 2006. Kunde skickas ut påminnelse per e-mail. Kopia 
av bankgiro som bilaga . Kortare betalningstid ev 30.9.

• medlemsavgift för år 2008: Förslag om att föräldrar till elever i Katedralskolan 
betalar 30 euro då eleverna börjar i skolan (kräver ändringar i stadgarna). Övriga 
medlemsavgifter som förut; 9 euro/familj + 1 euro/barn.

• Utbetalning av medlemsavgifterna till sektionerna. 1 euro/elev betalas till 
respektive sektion.

• Ansökningarna om länsstyrelsens bidrag för eftermiddagsklubbar skall lämnas in 
senast 28.2.2008.

• Beslut om överföring av för höstterminen 2007 beviljade, men outnyttjade, 
medel för kulturverksamhet. Åtgärdas inte. Hänsvisning till tidgare protokoll.

• Anökan om bokstipendie från Svenska Folksskolans vänner understöds. Nya 
ordföranden undertecknar ansökan.

7. Övriga ärenden; Lärarrepresentantkandidater för Cygnaeusskola till styrelsen; 
Minna Muallim, ordinarie och Johan Hässelgren suppleant.

8. Mötet avslutades kl 20:40

Greger Lind Annica Saarela
Viceordförande Sekreterare


