Protokoll
Ärende

Årsmöte 2011, Lövhagens Föräldraförening

Datum

2011-04-14

Plats

Matsalen, Högelidsskolan

Närvarande Claes Pettersson, Anna Olofsson, Annelie Ringblom, Anna Andersson,
Matti Hilli, Anna Andersson, Caroline Nylander och inbjudna föräldrar
Distr till

Styrelseledamöter, rektor, lärarrum, träningsskola, klassföräldrar

§1

Ordförande Caroline Nylander hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2a
b
c

Till mötesordförande väljs Caroline Nylander
Till sekreterare väljs Anna Andersson
Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Patrik Karlsson

§3

Mötet finner att kallelse skett enligt stadgarna.

§4

Dagordning enligt gällande stadgar

§5
a
b

Carolin Nylander föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 10/11 (bil 1)
Matti Hilli föredrar balans- och resultaträkning för 100101-110331 (bil 2)

§6

Revisionsberättelse för 100101-110331 gjord av Mikael Rönnlund och
Ylva Forsberg läses upp av Matti Hilli.(bil 3)

§7

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§8
a
b

Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet enligt föreslagen verksamhetsplan
Förslag om en höjning av medlemsavgiften till 100 kr samt frivilligt

§9

Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara frivillig och höjas till 100 kr

§ 10

Revidering av stadgar. Förslag enl bilaga 4

§ 11
a
b

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag:
Till ordförande för ett år: Caroline Nylander
Till ledamöter för två år: Claes Pettersson, Anna Andersson, Anna Andersson
Annelie Ringblom
Till ledamöter på ett år: Anne-Marie Svantesson, Matti Hilli

c
§ 12
a
b

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag:
Till revisorer: Mikael Rönnlund och Marie Karlsson
Till revisorssuppleant: Johanna Fägerlind.

§ 13
a
b

Mötet väljer valberedning för ett år:
Ordförande: Fredrik Karlsson
Övriga ledamöter: Tomas Forsell

§ 14

Övriga frågor:
Föräldraföreningen informerade om att de har gjort pärmar som
ska följa klasserna som ett stöd för klassföräldrarna i deras arbete.
I pärmen finns information om vad som förväntas av
klassföräldrarna samt tips och idéer. Dessa pärmar kommer att
delas ut på föräldramötena under hösten då även
föräldraföreningen kommer finnas med för att informera om sin
verksamhet.
Diskussioner förs om de nya klassindelningarna inför hösten.
Föräldraföreningen hänvisar till och påminner om mötet som är
på Mariaskolan den 26/4

§ 15

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet

Ordförande Caroline Nylander

Protokolljusterare Mikael Karlsson

--------------------------------------

--------------------------------------------

Sekreterare Anna Andersson
-------------------------------------

