Protokoll årsmöte Föräldraföreningen Mälarhöjdensskola 100420
Närvarande: Per Hagman, Karolina Philippi, Mattias Sahlberg, Ulrika Lindeberg,
Jonas Vlachos, Hanna Öhlander-Gür, Karna Karlsson, Veronica Ledin, Tor Eriksson
samt Anna Caballero.
1.

a. Per Hagman väljs till ordförande att leda mötet.
b. Anna Caballero väljs till sekreterare för mötet.
c. Jonas Vlachos och Hanna Öhlander-Gür väljs till justeringsmän tillika
rösträknare.

2.

Årsmötet anser att mötet blivit behörigen utlyst enligt stadgar, men det finns
utrymme för förbättringar vad gäller kallelse ut till klasserna.

3.

Dagordningen fastställs.

4.

Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.
Kassör Hanna Öhlander-Gür har lämnat dessa till revisor Ulrika GranholmDahl. Resultaträkningen bifogas protokollet. Vid 2009 utgång fanns 55.966 kr
på PG med ett överskott på 14.026 kr.
I den verksamhetsberättelse som skickats till henne finns önskemål om mer
fokus på vad som gjorts. I dagsläget är det mer på ”skeendet”. Lite oklart utifrån
stadgar hur den skall skrivas.
Revisor påtalade att styrelse- och verksamhetsberättelse skall avse kalenderår.
Förtydliganden med datum, inklusive underskrifter från samtliga ordinarie
ledamöter i styrelsen efterfrågas. Detta kommer att bifogas detta protokoll
inklusive revisionsberättelse.

5

Mötet tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
baserat på revisors utlåtande eftersom handlingarna inte var tillgängliga för
mötet. Se bilaga för räkenskapsåret 2009. Årsmötet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet med tillägget att verksamhetsberättelse och räkenskapshandlingar
bifogas protokollet och presenteras på hemsidan för ffm.

6

Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift tillstyrkes.
- Verksamhetsplan – i princip detsamma som nuvarande inklusive
måldokument (bifogas protokollet) med samma
verksamhetsinriktning.
- Budget
-Mötet ålägger styrelsen att detaljgranska och fastställa budgeten
enligt stadgarna.
- inkluderar 10.000 kr bidrag till åk 9 bal (skolan bidrar med 100
kr/barn).
- Nästkommande budget baseras på detta år eftersom det beräknas
se likadant ut.
- Det finns pengar avsatt för att ta in externa föreläsare.
- Medlemsavgift- samma modell för engångsmedlemsavgift per familj som
tidigare.

b. Övriga förslag från styrelsen är att ändra stadgarna från att i dagsläget vara 8
st ordinarie ledamöter till mellan 4-8 st ledamöter plus ordförande, men minst 4
st ledamöter plus ordförande för att kunna fatta beslut. Detta då styrelsen
upplever att det är svårt att få personer till styrelsen. Förslag till valberedning att
allmänt gå ut till föräldrarepresentanter i e-post om intresse att delta i styrelsen.
c. Det finns önskemål att förbättra informationsflödet till föräldrarna då det i
dagsläget inte fungerat fullt ut. Förslag från medlemmar är att styrelsen ser över
informationsflödet enligt stadgarna. Fler medlemmar till våra Årsmöten skulle
vara mycket positivt. Styrelsen inviterar medlemmar till styrelsemöten i
framtiden.
7. Årsmötet fastställer förslag 6a, b och c.
8. Val av styrelse
a. Per Hagman väljs till ordförande för ytterligare ett läsår.
b. Nya ledamöter för 2 år är Karna Karlsson samt Jonas Vlachos. Sittande
ledamöter för ytterligare 1 år är Hanna Öhlander-Gür, Mattias Sahlberg samt
Peter Hedlund.
11.

a. Årsmötet väljer Ulrika Granholm-Dahl till revisor för 2010.
b. finns ingen suppleant för henne.

12. Årsmötet väljer Monica Odén till sammankallande samt Ulrika Lindeberg och Lisa Jutner
till ledamöter till föreningens valberedning för 2011 års styrelse.
13. Mötet avslutas.
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