Protokoll från årsmötet i Högelidsskolans Föräldraförening GF-6 130423
Rektor Johan Östlund inleder årsmötet med att presentera sig själv. Johan berättar om dagens
skola. Dagens skola vill att man tränar på förmågor. Johan lämnar ett telefonnummer där man
kan nå honom 0732-323219.
Plats: Lärarrummet på lågstadiet, Högelidsskolan
Närvarande: Anna K Andersson, Anna Andersson, Mats Blom, Anneli Ringblom, Anna
Abrahamsson, Anne-Marie Svantesson. Rektor Johan Östlund samt 10 st föräldrar.
§ 1 a Till mötesordförande väljs Anna K Andersson.
b Till sekreterare väljs Anne-Marie Svantesson
§ 2 Mötet finner att kallelse skett enligt stadgarna.
§ 3 Till protokolljusterare och tillika rösträknare väljs Anneli Ringblom och Linda Andersson.
§ 4 Fastställande av dagordning.
§ 5 Föredragning av :
a Verksamhetsberättelsen läses upp av Anna K Andersson, se bilaga.
b Balans och resultaträkning läses upp av Mats Blom
c Revisorernas berättelse läses upp av Marie Karlsson
§ 6 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 7 a Styrelsen föreslår fortsatt verksamhet enligt föreslagen verksamhetsplan.
b Förslag om fortsatt medlemsavgift 100kr/familj och läsår.
c Budgeten presenteras, styrelsen önskar fortsätta att ge bidrag till:
- 4:e klassernas skolresa
- glass till alla elever vid skolstarten
- fruktkorg till skolans personal vid jul
- mörker kväll med NTF för klass 1 och 4
- julpyssel
§ 8 Fastställande av:
a Verksamhetsplan – godkännes.
b Medlemsavgift – godkännes.
c Budget – godkännes.
§ 9 Val av styrelse i enlighet med valberedningens förslag:
a till ordförande på 1år: Anna K Andersson
b nyval till ledamöter på 2 år: Viktoria Thunborg
Jessica Annerqvist
Ann-Sofie Andersson

fyllnadsval på 1år för: Anne-Marie Svantesson – Anna Andersson
Anna Abrahamsson – Noor Amin
§ 10 Val av
två revisorer: Thomas Forsell
Marie Karlsson
revisor suppleant: Johanna Fägerlind
§ 11 Val av valberedning
a ordförande (sammankallande): Maria Larsson
b två ledamöter: Lotta Nyman
Charlotta Lundin
§ 12 Övriga frågor:
Viktoria Thunborg presenterar förslag om fixardag under våren. Hon har haft en
kommunikation med rektorn och elevrådet. Elevrådet har lämnat förslag på vad de skulle vilja
ha åtgärdat. Viktoria med flera jobbar vidare med detta.
§ 13 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Ordförande Anna K Andersson

Sekreterare Anne-Marie Svantesson

_________________________

______________________________

Protokolljusterare Anneli Ringblom

Protokolljusterare Linda Andersson

_____________________________

______________________________

