
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  4/2010

Tid och plats: 8.4.2010 kl. 18.30 Cygnaeus skolan

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Hannus-Suksi, Lena St Olofsskolans lärarrepresentant 
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant/sekr.
Eero Lehtovaara Katedralskolans föräldrarepresentant
Muallim Minna Cygnaeus lärarrepresentant  
Norrgrann Herman Cygnaeus föräldrarepresentant

 Petra Örn Gäst/Ordf. för lärarföreningen

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.32. 

2.  Godkännande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll 2/2010 och 3/2010

Föredragningslistan och protokollen godkändes. 

3. Val av viceordförande
Till  viceordförande  för  perioden  2010  –  2012  valdes  enhälligt  Lena 
Hindström-Pesu

4. Ekonomi och eventuella ansökningar
Val av bokföringsbyrå:
--Till bokföringsbyrå valdes Tiliteho Oy.
Skolmusik 2010:
-Kommit in en ansökan om understöd av Sirkkala Singers och 
Popsvanarna för skolmusiken som i år ordnas på Åland i maj. Beslöts att 
understöda körerna med 30 euro per elev. Detta innebär   för Sirkkala 
singers 1.710,00 euro och för Popsvanarna 1.350,00 euro, totalt 3.060,00 
euro.
Stafettkarnevalen:
Föreslogs att det i år skulle försöka ordnas en gemensam hejarklack från 
de svenska lågstadierna i Åbo. Minna Muallim lovade diskutera med 
Cygnaeus rektor och Annette Lehtosaari med Sirkkalas rektor, om detta 
enligt dem eventuellt skulle vara möjligt att ordna.



5. Genomgång av kontorättigheterna
Beslöts att överföra kontorättigheterna för Hem och Skola/StOlofs- 
skolans sektion från Christel Lindberg till Lena Hindström-Pesu, Hem och 
Skola/Cygnaeus sektion från Elise Salpaoja till Herman Norrgrann, Hem 
och Skola/Katedralskolans sektion från Pia Liljeroth till Eero Lehtovaara 
och Hem och Skola rf/Åbo från Catharina Martin till Annette Lehtosaari.

6. Anmälningsärenden
Sirkkala:Under vårterminen kommer det att ordnas i Sirkkala: 
Finskaklubben, modellflygplansklubb och kockklubb.
Cygnaeus: Herman Norrgrann berättade om att Heureka har börjat med 
en vetenskapscirkus som är gratis och anpassar sig för årskurserna 5-6.
St Olofsskolan:Är på väg även i år till Ahtela, på kommande en ansökan 
om understöd för detta ändamål.

7. Övriga ärenden
Diskuterades mycket om den eventuella nyorganiseringen som är på 
uppseglande inom skolväsendet. Beslöts att Lars Nyberg skriver en 
insändare  ännu i kväll som skickas till Turun Sanomat och ÅU, jämte 
stadsstyrelsen.
Petra Örn, ordförande för lärarföreningen, var också med och berättade 
om lärarnas oro gällande detta.

8. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet klockan 19.55. Nästa möte är den 18.5 kl. 
18.30  hemma hos Lars Nyberg,  .

Lars Nyberg Annette Lehtosaari
Ordförande Sekreterare

 


