
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  5/2010

Tid och plats: 18.5.2010 kl. 18.30 Klockaregatan 9

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare
Hindström-Pesu, Lena St Olofsskolans föräldrarepresentant
Lehtosaari, Annette Sirkkalas föräldrarepresentant, Kassör
Norrgrann, Herman Cygnaeus föräldrarepresentant
Sandell, Synnöve Katedralskolans lärarrepresentant
Siegfrids, Pia Sirkkalas lärarrepresentant
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet kl. 18.58. 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan och föregående mötes protokoll godkändes. 

3. Ekonomi och eventuella ansökningar
a) Enligt traditionen ges 1 st stipendie  á 25€ till varje femteklass i 
Cygnaeus och Sirkkala samt 2x 25€ till Sirkkalabacken. Till Katedralskolan 
2 x 100€ och St Olofskolans andel som bidrag till Hem & Skola sektionen. 

b) Kassören vill ha in räkenskaperna från sektionerna senast den 
31.5.2010 

c) Hem & Skola rf betalar Stafettkarnevalens deltagarnas mat samt buss 
för hejarklacken. 

d) Årets bokstipendium från SFV tillfaller St Olofskolan.

e) Sirkkalas körledare Maria Engblom slutar och flyttar till St Karins skola. 
Som tack för hennes insats i Sirkkala beslöt Hem & Skola att betala St 
Karins körverksamhet under höstterminen



4. Anmälningsärenden
Cygnaeus: Årets bullaförsäljning vid avslutningen sköts av en klass i 
skolan och inkomsten far till deras verksamhet.
Sirkkala: Har gårdsfest den 25.5 
St. Olofsskolan: Bjuder niondeklassisterna på tårta och ros vid 
avslutningen. I år hade man inte någon brandövning i Ahtela. 
Katedralskolan: Inget att meddela

Marthorna har gått ut med en kampanj om att förbättra skolmaten (se 
bilaga 1)

5. Sirkkalas utrymmen, barack och grannfastigheter
Besväring från Sirkkala skola skrivs i Hem och Skolas namn. Driva fram 
ett beslut om att  samla fastigheter i området/kvarteret till en gemensam 
helhet, samlad miljö med skola, förskola, dagis osv.
 

6. Övriga ärenden
1) Förvaltningsändringen

- Två klagomål på beslutet, rätelseyrkande behandlas i maj? 
(se bilaga 2)

2) Sirkkala Körledare
- nuvarande slutar och en ny behövs.

3) St Karins skola
- Några frågor gällande St Karins, att begrunda under 
sommaren
- Sirkkala skola betalar nu en del av St Karinsskolas 
klubbverksamhet. Skall det i nästa år skickas in en egen 
ansökan för dem gällande länspengarna? 
- Kall St Karins föräldra representant sitta med i Hem och 
Skolas styrelse? 

4) Höstbrev till skolorna:
Sektionens material skall vara senast den 31.5 hos 
ordföranden

5) Redovisning för klubbarna
Skall vara inlämnade till ordförande för namnteckning senast 
31.8 för de skall skickas vidare till länet.

6) Höstens möten: 
17.08 kl 18.30 Ravintola Koulu
22.09 kl 18.30 Sirkkala skola
27.10 kl 18.30 Katedralskolan
07.12 kl 18.30 Puolalaparken 4



7) Inbjudan till regionsträff i Åbo 
- 27.10.2010 kl 18.30, Luostarivuoren koulu, Klostergatan 13. 
Tema ”Hur en föräldraförening kan verka 
mobbningsförebyggande” (Bilaga 3)

7. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet klockan 20.27. Nästa möte är den 17.08 kl. 
18.30  i Ravintola Koulu med den traditionella nitartalkot. Nitare med!

Lars Nyberg Marith Leppäkari

Ordförande  Sekreterare
 


