
 
 

Protokoll från Årsmöte  

Tid: Onsdagen den 14 Oktober 2015, kl. 17:30 – 18:15 

Plats: Personalrummet i huvudbyggnaden – Vasaskolan 

 

§1: Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Charlotte Pataky. 

 

§2: Val av mötessekreterare. 

Till mötessekreterare valdes Andreas Ekman 

 

§3: Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän valdes Peter Malmström och Michael Werner 

 

§4: Fråga om mötet blivit behörigen kallat. 

Mötet beslutades vara behörigt utlyst. 

 

§5: Fastställande av dagordning.  

Dagordning faställdes. 

 

§6: Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Lästes av ordförande Charlotte Pataky och fastställdes av mötet. 

 

§7: Styrelsens ekonomiska berättelse. 

Genomgång av den ekonomiska berättelsen. Kassören Elisabet Jamal Bergström 

läser upp samt meddelar att föreningen visar ett minusresultat på cirka 11.000:- SEK 

vilket är i linje med att styrelsen i år valt att göra vissa investeringar men framförallt 

bevilja fler aktiviteter vilket stämmer överens med vår filosofi att pengarna skall 

komma barnen tillgodo. 
 

§8: Revisorernas berättelse. 

Revisorn Maria Hägerdahl uppger att hon tagit del av styrelsens protokoll detta år 

samt gått igenom räkenskaperna och föreslår att överskottet balanseras i ny räkning. 

 

§9: Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Bifalles. 
 
 



 
 

§10: Valberedningen presenterar sitt förslag. 

 

Till nya ledamöter föreslås: 

 
Marie Elmlund 
Hanna Falkenberg 
Klas Tikkanen 

Lene Rönningen 

 

Kvarstår från den gamla styrelsen gör följande: 

 

Elisabet Jamal Bergström 

Helena Wiseman 
Andreas Ekman 
 

Till föreningens revisor föreslås Thomas Westin 

 

§11: Val av ordförande till styrelsen 

Andreas Ekman väljs till ordförande. 

 

§12: Val av övriga ledamöter till styrelsen 

Årsmötet väljer i enlighet med valberedningens förslag ovanstående till ledamöter. 

 

§13: Val av ersättare till styrelsen (suppleanter) 

Årsmötet väljer Peter Malmström och Michael Werner till suppleanter. 

 

§14: Val av revisor 

Årsmötet valde Thomas Westin. 

 

§15: Val av valberedning.  

Till valberedning väljs Peter Malmström och Michael Werner. 

 

§16: Behandling av förslag från styrelsen samt medlemmar.  

Inga förslag har kommit in från medlemmarna. 

 
Styrelsen har inkommit med ett förslag om att godkänna möjligheten att kunna 
aktivera och använda Swish för föreningens konto i syfte att underlätta inbetalning av 
medlemsavgifter och andra betalningar i samband med föreningens aktiviteter. 
Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag. 
 



 
 
Beträffande frågan om tecknande av firman för föräldraföreningen så skall detta ske 
med ordförande och kassör i förening, medan kassören själv kan sköta löpande 
betalningar och liknande för den dagliga verksamheten. 
 
 

§17: Fastställande av årsavgift.  

Styrelsen föreslår att vi kvarstår vid 150 kr per förälder. Detta bifalls av årsmötet. 

 

§18: Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

Mötet avslutas. 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
----------------------------------------------             
Andreas Ekman 
 
 
Justeras  
 
 
 
----------------------------------------------             ----------------------------------------------- 
Michael Werner   Peter Malmström 
 

 


