
Hem och Skola i Åbo rf
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 4/2008
Plats och tid: 27.2.2008 klockan 18.30 i S:t Olofsskolan 

Närvarande: Lars Nyberg, ordförande, Catharina Ekblad kassör, Minna Muallim, Cygnaeus lärarrepresentant,  Lena 
Hannus-Suksi, SOS lärarrepresentant,  Christel Lindfors SOS föräldrarepresentant, Tove Skrifvars, Sirkkalas 
lärarrepresentant, Synnöve Sandell, Katedralskolans lärarrepresentant och Pia Liljeroth Katedralskolans 
föräldrarepresentant.

1. Mötet öppnades av ordförande kl.18.33. 
2. Föredragningslistan godkändes. Mötesprotokollen från januari samt årsmötesprotokollet fattas 
ännu. Föregående mötesprotokoll, innehållande kontorättigheternas överförande till nyvalda 
styrelseledamöter, godkändes och kopior delades ut till vederbörande för att tas till banken.
3. Greger Lind valdes enhälligt till vice ordförande. 
4. Årskalendern gicks igenom och ansågs vara bra som den är, med tillägget att deadlines för vissa 
centrala fonders ansökningstider skrivs in. Dessutom flyttas datumet för ansökningarna till 
länsstyrelsen från februari till mars. 
5. På webben har av hävd styrelsemedlemmarnas namn, e-post och telefonnummer satts upp. Lasse 
uppdaterar uppgifterna enligt tidigare modell (för Christel endast namn och e-postadress). 
6. Anmälningsärenden
Sektionerna  s verksamhet   
-    S:t Olofsskolan: har inte arrangerat något gemensamt, däremot har många klasser på uppmaning 
eller frivilligt hållit egna jippon. Christel Lindfors övertog portföljen som huvudklassombud. 
Vårens klassföräldermöte kunde bli startskottet för nästa års Oktoberfest. Ansökan om understöd på 
300 euro mottogs för arrangerandet av brandsläckningsövning med sjuorna på Ahtela nu i vår 
(bilaga 1). Detta har föreningen av tradition understött, så även nu. 
-    Sirkkala: öppet hus hölls 13 och14.2. Följande klassföräldramöte hålls 6 mars. 
-    Cygnaeus: höll öppet hus 26.1. Cygnaeus har även en annan lärarrepresentant, Johan Hesselgren, 
som också adderas till e-postlistan. Det kom en förfrågan om tilläggsfinansiering/fortsättning för 
körverksamheten. Ärendet diskuterades i positiv anda. HoS måste ändå försöka hitta en finansiering 
på stabilare bas. 
-    Katedralskolans nya representant, Pia, skall utreda om det finns intresse för mera verksamhet 
inom sektionen. 

7. Övriga ärenden
- Stafettkarnevalen. Lågstadierna har deltagit aktivt, medan högstadiet har varit mer lamt av någon 
anledning. HoS sonderar skolornas inställning till karnevalen, med klar åsikt om att deltagande är 
önskvärt. I fjol behövdes det ett rekordstort understöd från HoS, något som är svårt att i lika stor 
omfattning göra oftare, om vi inte får mer understöd någonstans ifrån.
- En puff gällande teaterföreställningen Älska mig! på SOs, måndagen 3.3, skall in i ÅU nu på 
lördagen. För närvarande är ca 150 personer anmälda, därutöver är ca 15 platser reserverade för de 
lokala Marthorna. Inbjudan till pjäsen som bilaga (2).
- En förfrågan om HoS på något sätt kunde delta i ordnandet av ”Unicef-rundan”. Konstaterades att 
det i så fall är sektionen som eventuellt kan hjälpa till vid ordnandet.
- Det beslöts att hålla två möten under våren, to 3.4 på Katedralskolan och må 5.5 på Restaurang 
Skolan, båda klockan 18.30.

8. Mötet avslutades 19.52.

Lars Nyberg, ordförande Pia Liljeroth, t.f. sekreterare


