Protokoll av Kamratförbundet Lärkorna r.f. styrelsemöte 28.11.2012.
Närvarande: Stefan Törnqvist (ordf), Lars Henriksson (viceordförande), Maria Nyberg (skattmästare),
Magnus Häggström, Robert Santala (webmaster), Andreas Johansson.
Frånvarande: Gustaf Möller, Rainer Rehn, Fredrik Ekström.
§1. Protokollfördes att Stefan Törnqvist valts till ordförande, Lars Henriksson till viceordförande, Maria
Nyberg till skattmästare, Robert Santala till klubbhövding (=webmaster) och Maria Nyberg vid sidan
om skattmästaruppdraget även till sekreterare. Beslöts att Maria Nyberg uppdaterar föreningsregistret.
Beslöts bevilja Maria Nyberg bruksrätt och dispositionsrätt till föreningens bankkonton och övriga
ekonomi med därtill hörande Internet-anslutning i Aktia och Nordea.
Konstaterades att enligt stadgarna ”skola ordförande och skattmästare åtnjuta arvode”. Beslöts att
föreningen detta år, istället för att betala arvoden åt ordförande och skattmästare, bjuder på enkla
middagar på styrelsens möten.
§2. Beslöts att ordförande för protokoll för detta möte och att rösträknare inte behövs. Beslöts att
protokollet undertecknas av ordförande Stefan Törnqvist och viceordförande Lars Henriksson.
§3. Skattmästare Maria Nyberg gjorde en översikt av föreningens ekonomiska läge. Konstaterades att
föreningen har tre konton, av vilka ett är på Nordea och ett två är på Aktia. Kontosaldot är ca 150 euro
på Nordea och kontot är överflödigt. Konstaterades att föreningen har ca 1700 euro på Aktias
brukskonto och ca 5000 euro på Aktias sparkonto. Beslöts att Maria Nyberg får fullmakt att avsluta
föreningens bankkonto och hela kundförhållande i Nordea samt överföra kontomedlen till föreningens
konto i Aktia.
§4. Konstaterades att bara ca 100 medlemsavgifter influtit detta år.
§5. Robert Santala redogjorde för nuläget med föreningens medlemsregister. Konstaterades att vi har
258 personer i vårt nya register (= de som registrerat sig på KfL:s hemsida) och 1192 personer i vårt
gamla register i excel. Av personerna i vårt gamla register har ca 550 st e-postadresser. Det gamla
registret lär ha uppdaterats i samband med skolans 125-årsfest för fem år sedan. Till alla dessa skickades
det info om att de skall registrera sig på hemsidan för 1,5 år sedan, dvs. många kom sig inte för att
registrera sig. Konstaterades att vi har 115 ständiga medlemmar i vårt nya register plus 94 i vårt gamla
register. Av dem i det gamla registret har ca 50 har e-postadress och resten saknar denna.
Ordförande konstaterade att det vore bra om vi kunde skapa kontakt med samtliga Lärkor, eftersom det
antagligen finns ganska många som gärna skulle återknyta banden med sin gamala skola, om det bara
gavs en enkel möjlighet därtill. För detta ändamål beslöts att:
-

Lars Henriksson försöker skapa en lista över ” de gamla klassernas” klassombud. Deras
uppgift skulle bl.a. vara att skaffa fram sina klasskamraters e-postadresser och postadresser.
Deras uppgift skulle också vara att förmedla uppgifter om KfL:s verksamhet till sina
klasskamrater samt uppgifter om respektive årskullars sammankomster o.dyl. för att publiceras
på hemsidan.

-

Andreas Johansson får i uppdrag att skapa någon form av modernt och helst heltäckande
kontaktforum för ”de nya Lärkorna” från den kursbundna gymnasietiden.

-

Magnus Häggström ringer genom medlemsregistret med målet att se till att det blir
uppdaterat. Beslöts att ersätta Magnus telefonavgifter för detta projekt.

-

KfL under våren, t.ex. i april, försöker få in en artikel i Husis där vi talar om föreningen
samt att Magnus Häggström handhar ärendet.

§6. Beslöts att Stefan delar ut kämpepokalen + 130 euro stipendium + diplomet den 5.12 på skolans
130-årslunch i skolan för eleverna.

§7. Beslöts att använda vårvintern 2013 till uppstädning av våra register och planera vår framtida
verksamhet, för att sedan slå på stort genom att slå ihop vårens sits och årsmöte till något större på
Centralkriminalpolisen 14.5.2013 (nära Dickursby). Beslöts att försöka få Thomas Elfgren att hålla ett
föredrag om Rwanda-ärendet. Brottmålet är ju på alla sätt unikt i Finlands historia.
§8. Brainstormades om idéer till meningsfull verksamhet för föreningen
Beslöts att Robert uppdaterar händelsekalendern på hemsidan med kommande och gångna händelser i
kamratförbundet och skolan.
Beslöts att försöka samla lämpliga fotografier från skoltiden och senare klassträffar för att läggas in på
KfL:s hemsida (E-postas åt Robert).
Beslöts att vi börjar använda skolans fackla som föreningens logo om möjligt. Skolans fackla i digital
form finns nu i Roberts dator.
Beslöts att ordna 2 stora sitsar per år, så att den första av dessa ordnas i smaband med årsmötet i maj och
nästa under hösten 2013.
Beslöts att nästa ”mammutfest” ordnas i oktober/november 2015 med anledning av att det år 2015 gått
125 år sedan skolans första studentdimission 1890.
Beslöts att föreningens hemsida är bra men att den är ett passivt medel samt att den borde kompletteras
med aktiv informationsförmedling genom e-post/post. Beslöts att Robert skapar ett dokumentbotten för
ett regelbundet utskick till medlemmarna i föreningen. Därefter börjar vi regelbundet skicka ut
information till alla de medlemmar som har en e-postadress i vårt system. Informationen går ut på att
sammanfatta KfL:s ärenden samt att berätta om händelserna i skolan. Beslöts att samma brev och bilder
också börjar läggas ut på KfL:s hemsida.
Beslöts att Stefan frågar skolan och konventet om man kunde sälja Flingan åt KfL:s medlemmar mot
t.ex. en extraavgift i samband med medlemsavgiften.
Beslöts att Magnus Häggström håller ett tal på en morgonsamling under nästa vår där han gör reklam
för KfL.
Konstaterades att KFL är en traditionsbärare och traditioner behöver yttre symboler. De traditioner som
vi svarar för borde inventeras och där det behövs, borde de förstärkas/återupplivas. T.ex. en
bordstandar för att köpa kunde vara ett yttre tecken för medlemsskap i KFL och kunde även användas
som present åt lärare o.dyl. (se t.ex. http://www.taitopaino.fi/html/stand.html).
§9 Beslöts att nästa möte hålles onsdagen den 6.2.2013 kl 18.00 på Handelsgillet.
In Fidem
Stefan Törnqvist
Ordförande

Lars Henriksson
Viceordförande

