
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  2/2010

Tid och plats: 18.2.2010 kl. 18.30 St Olofsskolan

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare
Martin, Chatarina Kassör
Hannus-Suksi, Lena St Olofsskolans lärarrepresentant 
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lindfors, Christel St Olofsskolans föräldrarepresentant
Salpaoja, Elise Cygnaeus föräldrarepresentant
Sandell Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Siegfrids, Pia Sirkkalas lärarrepresentant
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.35. 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan och föregående mötes protokoll godkändes. 

3. Ekonomi och eventuella ansökningar
a) Från Svenska Folkskolans Vänner, har man precis som tidigare år 
ansökt bidrag till bokpaketet
b) Från Svenska Kulturfonden har man ansökt om allmänbidrag
c) Ansökan om betygspärmar till alla ettor, från föregående möte 
bordlades till nästa styrelsemöte
d) St Olofsskolan ansöker om bidrag på 100 € till pris i projektet: Framför 
svenskan. (Bilaga 1) Styrelsen beslöt att ge bidraget.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus: Hade öppet hus och fick in en betydande summa pengar till 
kassan via försäljning av föräldrars bakverk. 
Trafikförändringar utanför skolan. Nu flere 5 min parkeringsplatser i stället 
för 1h betalplatser.Skolskjortor beställda och mycket klubbverksamhet. 
Stadens öronmärkta klubbpengar på 40h har tilldelats skolan



Sirkkala: Skidar och har kontakt direkt med en skola i Senegal, via deras 
volontär. Man har samlat in kläder och skor som förs direkt till skolan och 
delas ut bland eleverna.
St. Olofsskolan: Man har gjort ett nytt försök på att ha uteskor på inne i 
skolan. 5 mars har man sportdag och det ser ut som om 
klubbverksamheten tynar bort pga deltagarbrist. Borde plats och tid 
ändras?
Katedralskolan: Benkskuddardag. Handledning gällande mobbningsplan 
av folkhälsan. 
 

5. Årsmötesärenden

Meddelande om årsmötet görs via annons i ÅU en vecka före samt via e-
post till medlemmarna. 
Föreläsningsrubriken är: ”Var går gränsen”,  gällande skola och föräldrar. 
Åk 6 serverar kaffe och HoS belalar 1,50€/pers.
Tilläggen med ändringar och den slutliga bokföringen skickas till 
styrelsens medlemmar per e-post för granskning.
Stadgeändring: a) Verksamhetsberättelse ändras till årsberättelse. 
b) Föreningen skall ha två (2) revisorer med suppleant ändras till: 
Föreningen skall ha minst en (1) revisor med minst en (1) suppleant. 

6. Övriga ärenden

Efter disskussion om diverse händelser och principer så beslöt styrelsen 
att Hem och Skolas e-postlista är till för Hem och Skola ärenden och inte 
för allt annat viktigt och skall ut till föräldrar. 
Hem och Skolas årsmöte i Vasa 27.3 skall välja en ny ordförande. Förslag 
till ny ordförande och motioner skall vara inlämnad 6.3 (Bilaga 2)

7. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet klockan 19.45. Nästa möte är årsmötet den 
22.03 kl. 18.30  i Sirkkalaskolan var ny styrelse väljs.

Lars Nyberg Marith Leppäkari

Ordförande  Sekreterare
 


