
Styrgruppsmöte 2014-06-23   4/2014 

Stadshuset 
 

 

Närvarande: Leif Walterum, Jouko Ojala, Kirsi Minkkinen, Pirkko Karjalainen. 

Förhindrade: Seppo Puolle, Tapio Syrjätie, Jorma Vattulainen 

 

 

 

Leif hade kallat till extra styrgruppmöte för att genomlysa följande punkter: 

 

1§   Budgetutfall hittills i år 

2§   Ambulerande förskollärare – ansökan från Skolförvaltningen 

3§   Ansökan från Balthazar 

4§  Övriga ansökningar 

5§   Koordinatortjänsten 

 

1§   Läget för budgetutfallet är att vi har över 600 000kr kvar av året och inga planerade och 

beslutade aktiviteter just nu. Lönen för den nya koordinatorn gör inte mer än ca 130 000kr för 

resten av året. Dessutom har Stockholms Länsstyrelsen begärt budgetplan för resten av året. 

Detta betyder att vi måste se till att vi har planer på hur vi använder pengarna. 

 

 

2§   Mötet med föräldrar med Anna Sundström och Leif Walterum, som ägde rum den 19/5 

resulterade till att föräldrarna var intresserade, att få utöka tiden för ambulerande förskollärare 

till 1,5 t/vecka. En förhoppning om att kunna öppna en finsk avdelning, när det finns bättre 

förundersökning och grund för detta. Det har Skolförvaltningen lovat, om vi har tillräckligt 

många barn. 

 

Ansökan till att utöka tiden till ambulerande verksamhet under ht 2014 och vt 2015, samt att 

en forskares uppföljer vad det ger för barnens språkutveckling. Frågan diskuterades och 

styrgruppens uppfattning var, att summan på ansökta pengar var väldigt mycket. 

Efter diskussionen beslutade vi att bevilja följande: 

 

 2014    vt 2015 

Förskollärare våren -14      50.000kr  Förskollärare               150.000kr 

Förskollärare hösten -14  150.000kr  Datakostnader                 5.000kr 

Material  10.000kr  Komp.utveckling           10.000kr 

Datakostnader 15.000kr  Resor                  20.000kr 

Komp.utveckling 10.000kr  Utvärdering/forskning   25.000kr 

Utvärdering/forskning 20.000kr  Totalt                 210.000kr 

Resor  15.000kr 

Totalt                    270.000kr 

 

  

 



§3   Ansökan om stöd till ett projekt gällande, att hitta koppling till finska språket hade 

kommit från Balthazar. Med tanke på att många har gjort hela sitt arbetsliv på Volvo, har 

frågan väkts att kunna få till t ex att mor- och farföräldrar kunde komma dit med barnbarn och 

hitta kopplingen till finska rötter och språket där. Vid projektets slut ska en plan för fortsatt 

projekt under 2015 finnas. Ansökta medel 70.000kr beviljades. Initialt deltar Pirkko 

Karjalainen från vår sida i projektet. 

 

 

4§   Ansökan från Finska församling hade kommit in via mail till Leif Walterum. Ansökta 

medel till en konsert med gospelgrupp Sela 20.000kr, konsert med Leo Louhivaara 10.000kr 

samt 40 000kr för tryckkostnader till ny upplaga av Silta-boken, totalt 70.000kr. 

Gruppen vill veta lite mera noggrant gällande Silta-bokens kostnader eftersom pengar till 

första upplagen beviljades 50.000kr. 

 

Mukulat-fest under hösten, som har varit uppe förut och som har genomförts lyckat på ställen. 

Pirkko kontaktar Sverigefinska Riksförbundet om detta, kostnad ca 40.000kr. 

 

Friskvårdsdag 20/9 i Finnhovi för alla intresserade. Boka in föreläsare, ordna aktiviteter i 

friskvådstema, bjuda på underhållning och enklare förtäring, ca 10.000kr. 

 

Ordna lite större Självständighetsdags firande 6/12 med gäster och passande underhållning,  

25.000kr. 

 

Med dessa planer är vi närmare i att ha förbrukat de statliga medel, som beviljas till Skövde. 

Samtidigt måste hela ansökningsförfarandet  revideras, så att alla vet hur man gör. 

 

 

5§   Kirsi lämnade rummet, eftersom hon är en av de som har sökt koordinatortjänsten.  

Totalt 4 sökande, varav 2 personer intervjuade samt att referenstagning är gjorts, kommer 

Christian Herthnek erbjuda 50% anställning under vecka 26 till den tilltänkta. 

 

 

 

 

 

………………………………….. …………………………………… 

Ordförande Leif Walterum  Sekreterare för mötet Pirkko Karjalainen 

 

 

 

……………………………………. 

Justeringsman Jouko Ojala 

 

 

 

 

 

 

 

 


