
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS styrelsemöte    8/2010   
 
Tid och plats:  27.10.2010 kl. 18.37 Katedralskolan 
       
 
Närvarande Nyberg, Lars  Ordförande     
  Synnöve Sandell Katedralskolans lärarrepresentant 
  Crister Mannila  St Olofsskolans lärarrepresentant   
  Lehtosaari Annette Sirkkalas föräldrarepresentant/sekr. 
  Johan  Cygnaeus lärarrepresentant 
  Herman Norrgrann Cygnaeus föräldrarepresentant 
  Lena Hindström-Pesu  St Olofsskolans föräldrarepresentant  
             
 
1. Mötets öppnande  

Ordföranden öppnade mötet kl. 18.34.  
  
 
2. Godkännande av föredragningslista och genomgång av föregående 
mötesprotokoll 

Föredragningslistan godkändes. Föregående mötes protokoll 7/2010 
godkändes.    

 
 
3. Ekonomi,  eventuella ansökningar 

Beslöts att understöda Cygnaeus sektionen med 500 euro för 
klubbverksamheten. 

 
 
4. Anmälningsärenden 

 Cygnaeus: Arbetas flitigt för att få morris verksamheten i gång så fort som 
möjligt. 
Höstens klubbverksamhet har börjat. Engelska klubben-> helt ny klubb, 
handbolls- och Amerikansk fotbollsklubbar -> båda arrangerade av ÅIFK. 
 
Sirkkala: Höstens klubbverksamhet har också påbörjats. Bl.a. 
finskaklubben och filmklubben 
Uppdatering av telefonkatalogen är under arbete, borde vara klar i 
november. 
  
Sirkkalabacken: Kommer traditionellt i december att baka pepparkakor 
tillsammans med elever och föräldrar. 

 



 St Olofsskolan: Kommer i år att ordna trafikjippo 28.10. Några föräldrar 
lovat ställa upp för att dela ut reflex. 
 
Katedralskolan: Första årets elever har varit på seglats med Linden, ett 
kulturprojekt med vind i seglen. Det aktuella seglingsprojektet är riktat för 
finlandssvenska gymnasier och pågår nu för andra året. Målsättningen 
med projektet är att göra det marina livet mer bekant för de unga. 

 
 
5. Övriga ärenden 

 Diskuterades om olika alternativ för att få barackens tillvaro på Sirkkala 
gården kortvarig. Sirkkala direktionens ordförande Lena Hindström-Pesu 
har skickat till Bo Rosenberg ett brev angående önskan om att baracken 
skall flyttas från Sirkkala skolgården före hösten 2011. 
 
Trafikjippo ordnas också i höst, 28.10. utanför de svenska skolorna. 
Polisen och media  lovat vara på plats. 
 
Rekommenderas att alla sektioner skall påminna föräldrarna om 
inbetalningen av medlemsavgiften. 
 
-Föräldraföreningen i St Karins svenska skola i Hovirinta : 
 
Diskuterades om St Karins svenska skolas elevers möjlighet att deltaga i 
olika arrangemanger, bl.a.:-stafettkarnevalen, borde det ordnas skilda 
träningar, vem betalar bussen för löparna? Funderades också om St 
Karins svenska skola i Hovirinta bör ansöka skilt om klubbpengar från 
Länsstyrelsen. 
Beslöts att Lars Nyberg och Lena-Hindström Pesu skall träffas med några 
medlemmar från St Karins föräldraföreningen för att diskutera olika 
angelägna ärenden. 
 
Beslöts också att Lars Nyberg skall fråga Svenska sektionen om femte 
klassisterna från St Karins svenska skola i Hovirinta skall åka på 
klassläger tillsammans med Sirkkala elever, eller hur har detta  tänkts 
ordna. 

 
 
6. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 19.16. Nästa möte är den 7.12 kl. 
18.30  hos Minna Muallim, Puolalaparken 4. 

 
 

 
 
 



 
Lars Nyberg      Annette Lehtosaari 

 Ordförande       Sekreterare   
    


