Protokkoll – FFM ÅRSMÖTEE
Tisdagen
n 16 apr 2013
3, 18.30‐20:0
00, Mälarhöjd
den
9 personer näärvarade på årsmötet!
Totalt 19
de, sekreteraare och två ju
usteringsmän
n.
§1. Val av ordförand
a Årsmötet utsåg Mich
a.
hael Källbäckeer som ordfö
örande för mötet, Johan U
Ulvenholm Wallqvist
W
som
m
ngsmän.
sekreteraare, Björn Irle och Janinee Seldenthuiss som justerin
§2. Årsm
mötet biföll att
a mötet blivit behörigen utlyst
mötet godkäände dagordn
ningen.
§3. Årsm
nsberättelse.
§4. Föreedragning avv räkenskapshandlingar saamt styrelse‐‐ och revision
a Åsa Sjöberg presenteerade årets reesultat och b
a.
balans. Antalet medlemm
mar har ökat stadigt
s
till dee
de knappt 25
50 familjer viilket motsvarrar cirka 1/3 av skolans barn.
nuvarand
§5. Årsm
mötet beviljade styrelsen ansvarsfriheet för det gån
ngna verksam
mhetsåret.
a Michael gick igenom huvudsakliga händelser under året. D
a.
Det har varit ett framgångsrikt år med
d
många aktiviteter och tydliga fokusområden. Kort diskussion om samaarbetsforum,, lilla råd och
Den senare en uppskattad
d form men anses
a
inte errsätta de diallogforum som
m
föräldrasseminarier. D
lilla råden har varit.
b Resultatrräkningen go
b.
odkännes av revisorn och
h tillstyrker attt styrelsen b
beviljas ansvaarsfrihet.
§6. Förslag från styreelse och med
dlemmar
a Årsmötet biföll styrelsens förslag till verksamh
a.
hetsplan, budget och meedlemsavgift..
b Årsmötet biföll styrelsens förslag till uppdaterring av fören
b.
ningens stadggar
c Genomgång av skolans resultat fö
c.
ör 2012
§7. Årsm
mötet biföll fö
örslaget att b
behålla nuvarande medleemsavgift (10
00 kr/familj och
o läsår) sam
mt även den
föresslagna budgeeten för kom
mmande verksamhetsår.
§8. Val aav styrelse
a Årsmötet biföll valbeeredningens förslag
a.
f
att väälja Annika Sttröm till ordfförande för ett
e (1) år sam
mt
O’Connell, Ciim Sabel, Bjö
örn Irle och Saara Monaco som till ordinarie ledamö
öter för två (2)
Yvonne O
år.
b Föregåen
b.
nde års ledam
möter; Åsa Sjjöberg, Karin
n Piscator och
h Johan Ulveenholm Wallq
qvist sitter
kvar ytteerligare ett (1
1) år.
§9. Val aav representaanter i samråådsorgan
a Punkten lämnades uttan åtgärd elller beslut.
a.
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§10. Val av revisor occh suppleantt
a Årsmötet beslutade aatt välja Marrie Ljunggren
a.
n som revisorr och att avsttå från att välja suppleantt.
§11. Val av ordförand
de och två ledamöter till föreningens valberedning för ett (1) år.
å
a Årsmötet valde Mich
a.
hael Källbäckeer som ordfö
örande samt Cecilia Wallm
man och Marrk Blake som
ledamöter.
§12. Avtaackning av avvgående styrrelsemedlem
mmar
a Avgåend
a.
de styrelsemeedlemmar (M
Michael Källbäcker, Mark Blake, Ceciliaa Wallman o
och Elisabet
Näslund)) avtackades och erkändees för ett myccket väl utfört arbete.
§13. Möttet avslutadees.

öjden 2013‐04
4‐16
Mälarhö

Sekreterrare:
Johan Ullvenholm Waallqvist

Justeringgsmän:
Janine Seeldenthuis occh Björn Irle
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