
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS styrelsemöte    2/2009   
 
Tid och plats:  26.2.2009 kl. 18.30 St Olofsskolan 
       
 
Närvarande Nyberg, Lars  Ordförande    
  Leppäkari, Marith Sekreterare 
  Ekblad, Catharina Kassör 
  Kontturi-Salmi, Annika SOS lärarrepresentant 
  Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant 
  Lind, Greger   Sirkkalabackens föräldrarepresentant 
  Lindfors, Christel  SOS föräldrarepresentant 
  Sandell, Synnöve  Katedralskolans 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. Ekonomin 

Inga ansökningar 
 
4. Årsmötesgenomgång 
 Ekonomi 

 Bokslutet var klar. Förutom att vissa uppgifter från Cygnaeus skolan 
fattades, kvitton, kontoutdrag osv.  Chatarina kontaktar de ansvariga och 
ber om uppgifterna så att bokslutet kan godkännas av revisorerna.  
 
Verksamhetsberättelsen 
Alla sektioners verksamhetsberättelser hade kommit, förutom Cygnaeus 
skolans. Lasse kontaktar de ansvariga. 
Marith och Lasse sammanställer verksamhetsberättelsen när alla 
uppgifter är tillgängliga. 

 
 Nya styrelsemedlemmar  

 Sirkkalabackens föräldrarepresentant Greger Lind meddelade att han 
avgår och en ny representant behövs.  
 

5. Anmälningsärenden 
Cygnaeus: ingen representant närvarande 



 
Sirkkala: Lördagen 31.01.2009 ordnade Öppet hus i skolan var väl besökt. 
Eftisklubb för åk 3-4 startar den 9.3. Måndagarnas textilklubb har startat. 
 
St. Olofsskolan: Hade besök av nya rektorn Nina Lidfors som börjar den 
1.4. Textilklubben och bandklubben börjar. 
 
Katedralskolan: Studentskrivningarna börjar och ”Penkkis” har firats. 

 
6. Övriga ärenden  
 Årsmötet 

En annons/inbjudan gällande årsmötet 24.3 på Katedralskolan skall 
publiceras i ÅU lördagen 14.3. Därefter skickas info ut via Wilma och 
lågstadieklassernas e-postlistor. Lågstadieklasserna får också en 
pappersversion. 
Till årsmötet inbjuds Sirkkalaskolans och Cygnaeusskolans körer. 
Katedralskolans elever sköter trakteringen. En garantisumma på 100 € 
garanteras av HoS. Ifall eleverna i Katedralskolan inte vill åta sig uppgiften 
så sköter St Olofsskolans elever tillställningen. 
 
Förbundets årsmöte med kryssning (Bilaga 1) 
Ordförande Lars Nyberg och Cygnaeus lärarrepresentant Minna Muallim 
deltar i kryssningen. Föreningen betalar 20 € deltagaravgift. 
 
Skrivelse 
Styrelsen föreslog att man skulle göra en skrivelse, tex tillsammans med 
Turva ry, om skolsektorns sparåtgärder. Hur detta påverkar eleverna och 
deras framtid samt ifrågasätta ifall skolsektorn är det rätta stället att spara 
på. Med hänvisning till skolmassakerna och nya doktorsavhandlingar som 
visar hur dåligt skoleleven idag mår. Skrivelsen skulle skickas till 
lansomfattande tidningar. Lasse utreder saken 

 
6. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 20.05 Nästa möte är årsmötet i 
Katedralskolan den 24.3 kl. 18.30  

 
 

 
 
 
 

Lars Nyberg      Marith Leppäkari  
 Ordförande       Sekreterare   
    


