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Protokoll årsmöte FF GF-6 2015-04-14
Närvarande:
Viktoria Thunborg (ordförande)
Veronica Thorold
Jessica Annerqvist
Mats Blom (kassör)
Maria Larsson
Thomas Forsell
§ 1 Mötet öppnas
Viktoria hälsar alla välkomna. Viktoria väljs till mötesordförande samt Per Löfving till
mötessekreterare.
§ 2 Kallelsen har skett enligt stadgar.
§ 3 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare: Jessica Annerqvist samt Maria Larsson
§ 4 Dagordning fastställs och godkännes
§ 5 Presentation av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse
b) balans och resultaträkning
c) revisorernas berättelse
Viktoria går genom styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året (bifogas) samt
balans- och resultaträkning (bifogas). Thomas Forsell tillstyrker årsredovisningen.
§ 6 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av Thomas Forsell
§ 7 Styrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan
b) medlemsavgift
c) budget (Bifogas)
§ 8 Fastställande av:
a) verksamhetsplan - godkännes
b) medlemsavgift – avgift kvarstår med samma belopp som föregående år, dvs 100:-/familj
c) budget - godkännes
§ 9 Val av styrelse
a) Ordförande för ett år: Viktoria Thunborg
b) Övriga ledamöter för två år:
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Per Löfving
Jessica Annerqvist
Ann-Sofie Andersson
Noor Wassen Amin
Håkan Sandstedt – ersätts med Maja Olsson, fyllnadsval 1 år
Mats Blom – tillika kassör
§ 10 Val av
a) två revisorer: Thomas Forsell, Marie Karlsson
b) en revisorssuppleant: Vakant
§ 11 Val av valberedning
a) ordförande (sammankallande): Maria Larsson
b) två ledamöter: Lotta Nyman – ersätts med Veronica Thorold, fyllnadsval 1 år, Malin
Samuelsson
§ 12 Övriga frågor
a) Förslag att ej ha revisorssuppleant, röstning genomförd med utfall för detta. Ny röstning
sker vid senare möte (minst två månader mellan)
b) Förslag att ersätta mörkerkväll med föredrag gällande nätmobbning. Vi ska kolla med
skolan angående detta.
c) Förslag på att byta ”mötesdag” från tisdag till annan dag, detta tas upp igen under
höstterminen.
d) Trafiksituationen diskuteras där vi dessvärre inte har nått framgång eller fått bra kontakt
med representant från kommunen under året.
Nästa möte 1:e september kl 18.30.
§ 12 Mötet avslutas

