Protokoll
Ärende

Årsmöte 2010, Lövhagens Föräldraförening

Datum

2010-04-15

Plats

Matsalen, Högelidsskolan

Närvarande Thomas Stenberg, Marie Nielsen, Ingela Kjellander, Matti Hilli, Anna
Andersson, Caroline Nylander och inbjudna föräldrar och lärare.
Distr till

Styrelseledamöter, rektor, lärarrum, träningsskola, klassföräldrar

§ 1a
b

Till mötesordförande väljs Thomas Stenberg
Till sekreterare väljs Anna Andersson
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Mötet finner att kallelse skett enligt stadgarna.

§3

Dagordningen för mötet ändras till dagordning enligt gällande stadgar

§4

Thomas Stenberg föredrar styrelsens verksamhetsberättelse för 09/10
och Matti Hilli föredrar balans- och resultaträkning för 2009.

§5

Revisionsberättelse för 2009 gjord av Mikael Rönnlund och Ylva Forsberg
läses upp av Matti Hilli.

§6

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§7

Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet enligt föregående år och oförändrad,
frivillig medlemsavgift.

§8

Mötet beslutar att medlemsavgiften ska vara frivillig och oförändrad.

§9

Mötet väljer i enlighet med valberedningens förslag:
Till ordförande för ett år: Caroline Nylander
Till ledamöter för två år: Claes Pettersson, Anna Olofsson
Till ledamöter på ett år: Annelie Ringblom.
Ledamöter: Anna Andersson (Linden) och Anna Andersson (Lönnen) och Matti
Hilli har ett år kvar, då de på förra årsmötet (20090415) valdes på två år.

§ 10

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

§ 11

Mötet väljer valberedning för ett år:
Ordförande: Fredrik Karlsson
Övriga ledamöter: Conny Eriksson och Håkan Sandstedt

§ 12

Övriga frågor:
Information innan årsmötet gavs av skolchef Johan Harryson gällande planer på
kommande ombyggnation av Högelidsskolan. Harryson betonade vikten av
utemiljön för eleverna. Kommande ordförande på Lövhagens föräldraförening
Caroline Nylander och sittande ordförande i Lindsberg Håkan Sandstedt tar
kontakt med varandra för en diskussion gällande utemiljön. Gemensamt tas
sedan en kontakt med Leif Andersson för genomgång av förslag.
Vårfest som tidigare år anordnats för Lövhagens skola läggs i år ”på is”, pga
ombyggnation av hela Högelidsskolan. Diskussion förs om inte vårfest senare
kan anordnas tillsammans för hela skolan F-9.
Diskussion förs sedan hur intresset hos föräldrar kan ökas för
föräldraföreningen.

