Protokoll årsmöte 20 april 2016 kl. 18.30 i skolans café, Mälarhöjdens skola
Kallade: Alla medlemmar i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola.

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadagar)
1. Val av:
a. Till ordförande valdes Mats Wadell
b. Till sekreterare valdes Robert Enestedt
c. Till justeringsmän valdes Mats Lindberg och Dan Hallqvist
2. Mötet ansågs ha blivit behörigen utlyst
3. Dagordningen fastställdes utan tillägg
4. Mats W gick igenom räkenskapshandlingar, samt styrelse- och revisionsberättelse
[styrelseberättelse benämns verksamhetsberättelse och finns tillgänglig på ffm.se].
Följande punkter belystes extra:
a. Samverkan med skolledningen fungerar bra och FFM’s intryck är att skolledningen ser
mycket positivt samarbetet med FFM.
b. Ekonomi. Mats L gick igenom redovisningen som också publicerats på hemsidan. Ekonomin i
FFM är fortsatt mycket god och det finns därför bl.a. avsatta medel i kommande budget till
föredrag nästa år.
c. Facebook. Önskemål om att Facebook gruppen används mer har kommit upp. Därför har
styrelsen marknadsfört och blivit mer aktiva i FFM’s Facebook grupp med ett gott resultat.
d. Föräldravandringen. FFM kommer bli medlem i nattvandring.nu och kommer informera om
detta vid skolstarten i höst. Ett fullt deltagande i nattvandring.nu genomförs under nästa år.
5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
6. Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
Beslut togs att:
a. nya styrelsen upprättar verksamhetsplan baserat på styrelsens intentioner och
sammansättning med oförändrad medlemsavgift om 100 kr per läsår och familj
7. Beslut togs att oförändrad medlemsavgift om att 100 kr per läsår och familj ska gälla
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8. Val av styrelse
a. Till ordförande för ett år valdes Mats Wadell
b. Till ordinarie ledamöter för två år valdes
i. Helena Engström, Eva Stenhagen och Cecilia Arfwedson
9. Hela styrelsen valdes till representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet
10. Val av revisor
a. Till revisor valdes Marie Ljungren
11. Till valberedning valdes:
a. Yvonne O’Connell
b. Sara Monaco
12. Mötets avslutande

Sekreterare: Robert Enestedt
Justeras: Mats Wadell och Dan Hallqvist
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