
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS styrelsemöte    4/2009   
 
Tid och plats:  5.5.2009 kl. 18.30 Klockaregatan 9, Nyberg 
       
 
Närvarande Nyberg, Lars  Ordförande    
  Leppäkari, Marith Sekreterare 
  Ekblad, Catharina Kassör 
  Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant 
  Liljeroth, Pia  Katedralskolans föräldrarepresentant 
  Lindfors, Christel  SOS föräldrarepresentant 
  Muallim, Minna Cygnaeus lärarrepresentant 
  Sandell, Synnöve  Katedralskolans lärarrepresentant 
  Siegfrids, Pia  Sirkkalas lärarrepresentant   
             
 
1. Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet kl. 18.43 
  
 
2. Fastställande av föredragningslista och genomgång av föregående 
mötesprotokoll 

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes.  
Även Årsmötesprotokollet var justerad och undertecknad    

 
 
3. Val av viceordförande 
 Till viceordförande valdes enhälligt Pia Liljeroth 
 
 
4. Kontorättigheter 

 Kontorättigheterna är samma som tidigare för sektionerna förutom att 
Sirkkalabackens rättigeter fråntas Greger Lind och ges åt Katri Lahtinen. 

 
 
5. Revisionsprotokollet från årsmötet 

 Styrelsen konstaterade att vissa åtgärder som påpekades av revisorerna 
måste åtgärdas till följande årsmöte. (Bilaga 1) Bl.a. skall bokslutets 
underteckningar ha namnförtydligande. Sektionernas kvitton och 
kontoutdrag skickas med ca tre månaders mellanrum till kassören så att 
det blir lättare att följa med bokföringen och således slipper man 
sistaminutens stress med bokslutet just före själva årsmötet. Styrelsen 
konstaterade också att det är viktigt att bidrag skall sökas av den 
registrerade föreningen, inte direkt av sektionerna. Bidragsansökan skall 



alltid undertecknas av ordförande. Pengarna skall komma in på 
föreningens huvudkonto och bokföraren skall överföra de bidrag som hör 
till sektionerna så snart medel kommit in på bankkontot till sektionernas 
bankkonton.  

 
 
6. Ekonomin, eventuella ansökningar 

Ekonomin är god och förbundet erbjuder ett bokföringsprogram på nätet 
som är speciellt utarbetad för föreningsverksamhet. Kassören har använt 
denna och konstaterat att det tillsvidare har fungerat bra.  
 
Inga ansökningar 
 
Av tradition har lågstadieskolorna delat ut Hem och Skolas stipendium till 
femmorna. S:t Olofsskolans stipendium på 150€ går till Hem och skola 
sektionen som använder det i skolverksamheten. 
 
Hem och Skolas årliga stipendier för uppmuntran/goda prestationer 
utfaller enligt följande: 
 
Cygnaeus 4 x 25€ 
Sirkkala  4 x 25€ 
Sirkkalabacken   2 x 25€ 
Katedralskolan 2 x 100€ 

 
 
7. Stafettkarnevalen 
 Planeringen framskrider i samarbete mellan Cygnaeus och Sirkkala.  

 
 
8. Anmälningsärenden 

Cygnaeus: ingen representant närvarande. Enligt e-post: Har valt en ny 
styrelse och planerar bl.a en gemensam finskakurs med Sirkkala. 
 
Sirkkala: 160 elever bjuds på teater och den traditionella gårdsfesten 
ordnas den 12.5 
 
St. Olofsskolan: Höstfest ordnas den 6 november. Även årets nior bjuds 
enligt tradition på saft och tårta. 
 
Katedralskolan: Katedralskolans lärarrepresentant Synnöve Sandell är 
tjänsteledig till februari 2010 och Kristina Ekblad vikarierar henne. 

 
 
9. Övriga ärenden  

 Ordförande rapporterade från förbundets årsmöte med kryssning. Det var 



givande att över 60 olika, stora som små, Hem och Skola föreningar var 
representerad från hela Svenskfinland.  
  
Ordförande Lars Nyberg sitter med i Arbetsgrupp för skolnäts- och 
utrymmesfrågor inom det svenska undervisningsväsendet i Åbo. 
 
Det årliga infobladet skall vara ordförande tillhanda senast den 10.6.  
Höstens infoblad trycks i svartvitt och bankgiro tillsätts. 
Vid nästa styrelsemöte nitar styrelsen dem samman, ca 1400 st. så alla 
tar med sin nitare. 
 

 
10. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 20.04 Nästa möte är den 19.8 kl. 
18.30 på Restauran Koulu 

 
 

 
 
 
 

Lars Nyberg      Marith Leppäkari  
 Ordförande       Sekreterare   
    


