
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. PROTOKOLL

HoS styrelsemöte  7/2008

Tid och plats: 18.8.2008 kl. 18.30 Klockaregatan 9

Närvarande Nyberg, Lars Ordförande
Leppäkari, Marith Sekreterare

Catharina Ekblad Kassör
Hannus-Suksi, Lena SOS lärarrepresentant
Kontturi-Salmi, Annika SOS lärarrepresentant
Liljeroth, Pia Katedralskolans 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. 18.43 

2.  Fastställande  av  föredragningslista  och  genomgång  av  föregående 
mötesprotokoll

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3. Ekonomin
Stadens extra klubbpengar har inte ännu utdelats. 
Sektionerna fick från länsstyrelsen: Cygnaeus 1000 €, Sirkkala 2000 €, St 
Olof 2000 €. Klubbverksamheten i skolorna torde fortsätta som planerat. 
Konstaterades att Cygnaeus i detta skede har största budgetunderskottet 
gällande klubbfinansiering - de strävar att fixa ytterligare finansiering i 
detta skede.

4. Anmälningsärenden
Cygnaeus:  sektionen  ordnar  en  mobbnings  info  tillfälle  med  en  akut 
actionplan för föräldrar, under ettornas första föräldramöte.

Sirkkala:  ordnar  Oktoberfesten  i  höst.  Föreslog  att  St  Olofsskolan  kan 
ordna det 2009 och Cygnaeus 2010.



St  Olofsskolan:  bjöd  9:orna  på  tårta  och  saft.  Innebandylaget  fick  en 
vandrings pokal och rektorn Elvi uppvaktades när hon avgick i pension.
Lärarrepresentanten Lena Hannus-Suksi vikarieras av Annika Kontturi-
Salmi

5. Infoblad för hösten, aktiva åtgärder
Infobladen var kopierade och bankgirot stansades fast. 

6. Övriga ärenden 
Trafikjippo 8.9: 
Tillsammans med Turva ry görs ett pressmeddelande. 
Ett utskick görs till skolorna där man försöker aktivera mor- o farföräldrar - 
de har kanske mer tid att stå vid korsningarna den 8.9

Stipendium:
I likhet med Turva ry satsa 100 € på ett stipendium som (sammanlagt 200 
€) för det bästa förslaget som främjar trafiksäkerheten. Öppen för barn och 
unga, bilister och busschaufförer. Vinnaren bestäms av ett råd bestående 
av föreningarnas och samarbetsparternas representanter.

Bidragsansökning :
Alla skolor bör ha en person ansvarig för bidragsansökningar. 
Ansökningar gällande större evenemang som t.e.x stafettkarnevalen skall 
helst göras centraliserat.

7. Mötets avslutande 
Ordföranden  avslutade  mötet  20.40.  Nästa  möte  hålls  tisdagen  den 
23.09.2008 kl.  18.30  i  Sirkkala  skola.  Höstens övriga mötes datum är: 
22.10 kl. 18.30, St Olofsskolan och 4.12  kl. 18.30, Puolalaparken 4.

Lars Nyberg Marith Leppäkari
Ordförande Sekreterare 


