
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  5/2008

Tid och plats: 3.4.2008 kl. 18.30 Katedralskolan

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare
Hannus-Suksi, Lena SOS lärarrepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans föräldrarepresentant
Lind, Greger Sirkkalabackens föräldrarepresentant
Lindfors, Christel SOS föräldrarepresentant
Muallim, Minna Cygnaeus lärarrepresentant
Salpaoja, Elise Cygnaeus föräldrarepresentant
Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Skrifvars, Tove Sirkkalas lärarrepresentant

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.40 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes.  Föregående mötesprotokoll  godkändes. 
Styrelsen beslöt enhälligt att härefter skickas föregående mötesprotokoll 
som e-post ut  till  alla styrelsemedlemmar för  granskning. Kommentarer 
meddelas till sekreteraren före nästa möte var protokollet godkänns utan 
vidare diskussioner ifall inga förslag till ändringar förekommer. 

3. Ekonomin, klubbar, ansökningar och stafettkarnevalen
a)  Styrelsen konstaterade att ekonomin är i  ordning och det finns inget 
som är akut just nu. 
b) Skolorna har var och en skilt ansökt om bidrag till klubbverksamheten. 
Cygnaeus konstaterade att utomstående bidrag har minskat i och med att 
Arbis inte längre använder skolans utrymme och betalar 780 € för det. 
Detta betyder att HoS Cygnaeus sektionens andel ökar. Styrelsen beslöt 
att  ansökningar till  olika stiftelser och fonder för bidrag till  skolorna sker 
kordinerat nästa höst.
c) Styrelsen  konstaterade  att  årets  stafettkarneval  har  varit  lite  svår 
koordinerat  och  beslöt  därför  att  ordna  ett  möte  på  hösten  var  man 
försöker  koordinera  skolornas  behov  av  buss,  logi,  mat  samt 
ansökningarna  för  finansiering  av  deltagandet.  Slutresultatet  för  årets 
finansiering  är:  Föreningen står  för  två  hejarklack  bussar  och löparnas 
mat, sektionerna står för hejarklackens mat och staden står för två bussar 
för löparna. Sirkkala skola deltar i stafettkarnevalens maskotstävling. 



d) Styrelsen  konstaterade  att  Cygnaeuskörens  T-skjortor  betalas  av 
Cygnaeus sektionen och inte av föreningen.
e) Sirkkalabackens skola ansökte om bidrag för utflykt till Bengtskär i maj. 
Styrelsen  beslöt  att  bidra  till  elevernas  och  den  manlige  lärarens 
logikostnader. 5 x 24 €. (Bilaga1)
f)  Kör och band verksamhetens understöd tas upp på höstmötet när den 
slutliga budgeten blir klar. Då har också alla bidragsansökningar kommit 
till  föreningen och en helhetsbild kan fås. Styrelsen beslöt att i  mån av 
möjlighet  prioritera  kontinuerligt  understöd  av  bl.a.  kör-  och  bandklubb 
verksamheten.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus sektion: 

5:orna  på  teater  (Nils  Karlsson  Pyssling).  6:orna  på  bio  (filmen 
ännu  öppen)  och  den  traditionella  munkförsäljningen  ordnas  på 
skolavslutningen.

Sirkkala sektionen:
Sektionsmöte  6.3.  Klubbverksamheten är  Finska,  Kockklubb och 
Maskotklubben. Ny klubb: Skrivklubb, Gott o Blandat var man bl.a. 
besöker kultur byggnader osv. Den traditionella gårdsfesten ordnas 
13.5 och på hösten ordnas Oktoberfest för föräldrarna den 24.10. 
Sektionen understöder sexsnack och cykeltak på gården.

5. Diskussion om tredje skolhuset
Diskussionen  baserade  sig  på  artikeln  i  ÅU den  2.4.08  om ”Ett  tredje 
skolhus  eller  utlokalisera  eleverna  i  bl.a.  Kerttuli  skola”.  Intervju  med 
Cygnaeus och Sirkkala rektorer samt HoS ordförande. (Bilaga 2)
Styrelsen konstaterade att inga tillfälliga lösningar är önskvärda utan en 
permanent lösning måste arbetas fram. Eleverna och familjernas intresse 
måste prioriteras och inte den ekonomiska aspekten. Styrelsen beslöt att 
en tredje skolbyggnad är det som föreningen förespråkar.

6. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden.

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet kl.19.55. Nästa möte hålls  måndagen den 
5.5.2008 kl. 18.30, Restaurang skolan

Lars Nyberg Marith Leppäkari
Ordförande Sekreterare 


