
Hem och Skola i Åbo rf 
Protokoll fört vid HoS styrelsemöte 4/07 
Plats och tid: 16.4.2007 klockan 18.30 i Katedralskolan 
 
 
Närvarande: Pia Liljeroth, ordförande, Annica Saarela, sekreterare, Carolina Strandman, Cygnaeus lärarrepr, Cathrine 
Retti-Ekman, Cygnaeusskolas föräldrarepresentant, Ursula Öhrman, SOS lärarrepresentant, Eva Nordström, SOS 
föräldrarepr., Anne Kajander, Katedralskolans föräldrarepr., Synnöve Sandell, Katedralskolans lärarrepr., Greger Lind, 
Sirkkalabackens föräldrarepresentant, Christel Bergrman, kassör, samt Annette Lehtosaari, Sirkkala skolas föräldrarepr. 
Dessutom deltog Monika Sandberg, Cygneaus förra lärarrepresentant. 
 

1. Mötet öppnades kl 18:35 av ordf Pia Liljeroth 
2. Godkännande av föredragningslistan, med några tillägg och genomgång och 

godkännande av föregående mötesprotokoll. 
3. Anmälningsärenden 
• Presentation av styrelsens nya medlemmar; Carolina Strandman, Cygnaues 

lärarrepresentant och Annette Lehtosaari, Sirkkalas föräldrarepresentant. 
• Sektionernas verksamhet: Cygnaeus skola: Ordnas bekantningskväll för 

blivande ettors föräldrar 14.5.2007, med mat (mot liten kostnad) och 
information om skolans verksamhet samt info om HOS, föräldrar för årets ettor 
är arrangörer. Gårdsgruppen ordnar städning av grönområden/skolgården, de 
har även varit i kontakt med stadens trädgårdsmästare för ev fixning av gården. 
23.4.07 Sektionsmöte, San Törnroth fortsätter som ordförande för sektionen. 
Årskurs 5 ordnar disco i skolan 10.5. inbjudan till Sirkkala skola. Sirkkala 
skola: Nya klubbansvariga: Nina Öhman och Katarina Palm. Den traditionella 
gårdsfesten ordnas igen 15.5.2007. Allmänt: Kunde diskuteras gemensamma 
regler för disco (Cygnaeus och Sirkkala). Sirkkalabacken: Pelle Svanslös 
föreställning 15.4 07 ca 40 personer deltog. Föräldrakväll ordnas: information 
av ngn expert; olika alternativ efter årskurs 9 eller 10. Huvudklassförälder 
Eivor Jönsson. SOS: 21.3. Klassföräldramöte ca 10 föräldrar deltog. 
Diskussion kring insamlande av pengar för årskurs 7. Information om vårens 
kommande program; Kulturdag för 9:orna 1.6.2007. Skolan kan få nya 
utrymmen i slutet av -07. Hösten -07 utrymmen i finska arbis vån 6. 
Katedralskolan: Schema för nästa år utarbetas. E-mail-adresser för elevernas 
föräldrar för användning till spridning av information från HOS?.  

 
4. Val av viceordförande: Greger Lind valdes enhälligt till viceordförande. 
5. Revidering av föreningens arbetsplan och kalender. Vissa förändringar görs av 

Pia. 
6. Ekonomiska ärenden. 
• Genomgång av revisorernas kommentarer: ”skuld till sektionerna”. Bordlades 

till nästa möte, diskuteras med Inger Fellman och Maria Merne. (hela 
föreningens uppställning). Godkännande av reseräkningar?, bokslutsnoter 
saknades. 



• Stipendier till skolorna våren 2007: Katedralskolan 200 euro, SOS 3x50 euro, 
Sirkkalabacken 2x25 euro, Sirkkala skola 4x25, Cygnaeus skola 6x25. 

• Sektionernas medel av medlemsavgifterna. Sektionerna fått 1 euro/elev. Hela 
summan: 765 euro. 

• Avslutande av bankkonto i Skärgårdssparbanken: 440610-211524. 
• Överföring av kontorättigheter för kontot i Ålandsbanken: 660100-1012566 

från Inger Fellman till Annette Lehtosaari (bilaga 2) 
• Inkomna ansökningar om understöd för stafettkarnevalen. Ansökes om bidrag 

för 15 h klubbverksamhet för hejarklacken (bilaga). Understödes ej. 
Cygnaeuskolas ansökan 970 euro + buss för hejarklacken. Beviljas. Staden 
betalar bussen för löparna. SOS ansökan saknas ännu. 

• Utgifterna för pjäsen Pelle Svanslös. Sirkkalabacken fått 145 euro, varav 
användes endast 100 euro. Resterande summa kan användas när det ordnas 
infokväll för föräldrarna då man anställer 2 barnskötare; 30 euro/person. 
Cygnaeus utgift för pjäsen 1360 euro (årskurs 1,2 och 3) 

• Inkommit ansökan om bidrag för material till StegVis från Cygnaeusskola 
(lärare Petra Örn). (bilaga). Stegvisundervisningsprogram; socialt samspel mm. 
Stegvis-materiallåda 380 euro. Används av årskurserna 1-3. Beviljas. 

• Brandövning för årskurs 7. Halva summan från Veritas. Hela summan ca 736 
euro (år 2006). Beviljas. 

• Ansökan till CG-Sundells stiftelse för kulturell verksamhet inom skolan. 
Skrives av Pia och Christel. 

• kontoärenden: Huvudklassförälder Eivor Jönsson gjort en förrågan angående 
avgifterna för konton i Ålandsbanken. Ålandsbanken kontaktas, kan konton 
vara avgiftsfria för HOS? 

7. Gemensamt förslag med Turvary till skolpolisen om trafikundervisning för  
årkurs 1. Ok. 

8. Övriga ärenden 
• Mobbningfall i lågstadiet. Experter inkallade  
• protokoll från HOS styrelsemöten skickas till huvudklassombuden; Eivor 

Jönsson, San Törnroth och Lena Hindström-Pesu.  
• Sektionernas mötesprotokoll skickas till styrelsen 
• infoblad för hösten. Pia skriver ett utkast till nästa möte. 
9. Mötet avslutades kl 20:32 
 

 
 

 
 
 
Pia Liljeroth   Annica Saarela 
Ordförande    sekreterare 


