
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  1/2009

Tid och plats: 29.1.2009 kl. 18.30 Sirkkala 

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Ekblad, Catharina Kassör, på besök före 

mötet
Kontturi-Salmi, Annika SOS lärarrepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lindfors, Christel SOS föräldrarepresentant
Muallim, Minna Cygnaeus lärarrepresentant
Skrifvars, Tove Sirkkalas lärarrepresentant, slutdelen av 

mötet

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.35

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Ekonomin
En ansökan om bokstipendium har insänts till Svenska folkskolans 
vänner. 
St Olofsskolans elevkår frågar preliminärt om understöd för 
dekorering/målningsprojekt av interiören på skolan. Först undersöks 
huruvida det är möjligt att bygga upp en ”Pimp my School”-klubb kring 
detta, då klubbpengar redan finns att använda. Vid behov återkommer 
elevkåren med en ansökan senare.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus  hade  öppet  hus  24.1.2009.  Tillställningen  löpte  fint  och 
besöktes av många föräldar.  Sektionen gjorde ett  gott  resultat med sin 
kaffeservering.  En idrottsklubb skall  starta.  Sektionen har  även beviljat 
medel för en hantverksklubb.

Sirkkala:  Öppet hus ordnas 31.01.2009. En kocklubb håller på att starta 
nu  och  en  skrivarklubb  skall  starta  i  mars-april.  Däremot  blev  finska 
klubben inte av, ens tillsammans med Cygnaeus. Arrangemangen skall 
ses över tills nästa år så att koordineringen mellan lågstadierna blir bättre.



St. Olofsskolan hade öppet hus 10.01.2009. Även denna tillställning löpte 
fint  och  hade god uppslutning.  Elevkårens café  verkade välbesökt.  En 
dragare verkar ha hittats även för bandklubbens vårtermin. Ett miljöstig-
projekt  håller  på  att  dras  i  gång inom ramen för  demokrati  i  skolan  –
programmet. Skolan har sportdag 10.2

Katedralskolan: Pia deltog på ettornas infokväll och informerade där om 
föreningens verksamhet.

5. Övriga ärenden 

En  annons/inbjudan  gällande  årsmötet  24.3  på  Katedralskolan  skall 
publiceras i ÅU lördagen 14.3. Lasse kontaktar talaren för att  få rubrik. 
Därefter  skickas  första  info  ut  via  Wilma  och  lågstadieklassernas  e-
postlistor. Egentlig inbjudan går ut i februari-marsskiftet.

Lasse kollar hur läget är med länets klubbpengar. Hur de skall sökas, av 
vem och när.

I mån av möjlighet borde man få klubbtiderna bokade genast då skolorna 
börjar – eftersom elevernas egna musik- och andra lektioner då ännu inte 
blivit fastslagna. Detta kräver att finansiering och dragare är klara i god tid, 
vilket i sig är en utmaning.

6. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet klockan 19.20. Nästa möte hålls  torsdagen 
den 26.2 kl. 18.30 på St. Olofsskolan.

Lars Nyberg
Ordförande och vid mötet även sekreterare
 


