Protokoll

Styrelsemöte:
Tid:
Plats:

Årsmöte i Föräldraföreningen Lindsberg
Onsdagen den 27 april 2011, kl 19.00-21.15
Provisoriska matsalen i Nya Högelidsskolan

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet.
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän
a) till mötesordförande valdes Håkan Sandstedt
b) till mötessekreterare valdes Eva Gullberg
c) till justerare, tillika rösträknare valdes Rose-Marie Sjöqvist och Leif
Rehnberg
2. Kallelse till årsmötet
Mötet ansåg att årsmötet blivit behörigen utlyst.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
4. Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för räkenskapsåret
2010-01-01—2011-03-31 lästes upp och godkändes.
c) Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
6. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Inga förslag från medlemmarna har inkommit.
Ordförande lyfter en diskussion kring frågan om invigning av skolan. Enligt
Johan Harrysson kommer invigning att ske någonstans i samband med
skolstarten, eftersom utemiljön inte kommer att vara klar förrän dess. Yngve
Panzar är skolans kontaktperson i frågan. Förslag ges om en dag med öppet
hus och en dag med invigning för elever och lärare.
7. Fastställande av årsavgift
Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr per familj och år.
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8. Val av styrelse för verksamhetsåret 2011-2012
Till posterna listade nedan utses:
Ordförande: Håkan Sandstedt
Vice ordförande: Carolin Nylander
Kassör: Matti Hilli
Sekreterare: Eva Gullberg
Klassrepresentanter:
Årskurs 7: Val till hösten
Årskurs 8: Ingela Görrel, Anders Appel, Veronica Vikström, Ann-Christin
Werner.
Årskurs 9: Maria Svensson, Ann-Sofie Isgren, Maria Jerenvik, Charlotte
Fredriksson, Eva Rehnberg.

En avstämning görs till hösten med representanterna för nuvarande årskurs
7 och 8, om att sitta kvar ytterligare ett läsår eller utse nya representanter för
klassen.
9. Val av revisorer
a) Till ordinarie revisorer väljs: Eva Rehnberg och Maria Jerenvik
b) till revisor ersättare väljs: Maria Svensson och Sören Lindby
10.Val av valberedning
Till valberedning väljs Leif Rehnberg, Ingela Görrel och Karin Hjellström.
Leif Rehnberg är ordförande och sammankallande.
11.Övriga frågor
 Verksamhetsplan för 2011-2012 läses upp och godkändes.
 Profilering av nya Högelidsskolan diskuteras och följande områden
ansågs viktiga: Skolrestaurang med kock som ansvarig för matens
kvalitet, ändamålsenliga lokaler för årskurs F-9 alltså en komplett skola,
ett bra friidrottsområde.
 Rektor informerar om att hela personalen arbetar med framtagande av en
vision för hela skolan.
 Förslag ges att lägga öppet hus på en söndag då många bör att tid att
besöka skolan.
 Namntävlingen avslutas på webben den sista april. Barn- och
utbildningsnämnden beslutar i namntävlingen.

Mötet avslutas.
Till rundvandringen i nya skolan, före årsmötesförhandlingarna, kom 33
personer av vilka 26 stycken deltog i årsmötet.
Yngve Panzar redogör kort för planeringen av flytten tillbaka till
Högelidsskolan.
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Skolchefen Johan Harrysson och rektor Synneve Åberg medverkar under
hela mötet.
Slutbesiktning av bygget kommer att ske den 15-16 juni.
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