Protokoll från FFM ÅRSMÖTE
Tisdag 24 April 2014, 18.30-20.00, Matsalen, Mälarhöjden

1.

För årsmötet valdes:
a. Annika Ström som ordförande
b. Johan Ulvenholm Wallqvist som sekreterare
c. Karin Piscator och Mats Wadell som justeringsmän

2.

Det bifölls att årsmötet hade blivit behörigen utlyst.

3.

Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

4.

Genomgång av räkenskapshandlingar, styrelse- och revisionsberättelse
a. Åsa redovisade räkenskapshandlingarna; föreningens intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.
b. Annika redovisade verksamhetsberättelsen 2013-14; framförallt med avseende på kommunikation,
frågor lyfta av föräldrar, föräldravandringar, arbete med lokaler och föreningens samverkan med
skolledningen.

5.

Årsmötet biföll att styrelsen beviljades ansvarsfrihet

6.

Behandling av inkomna förslag
a. Årsmötet godkände förslaget att behålla nuvarande budget och modell medlemsavgift.
b. Årsmötet godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan.
c. Årsmötet godkände förslag från medlem Rosel Johardt att undersöka möjligheten att
aktivera ”Swish”-betalningar för medlemsavgiften.

7.

Årsmötet fastställde ny medlemsavgift (samma som förra året) och budget för 2014/15.

8.

Till ny styrelse valdes:
a. Till ordförande för 1 år, Björn Irle.
b. Som nya ordinarie ledamöter, för två år, Mats Wadell, Veronica Ledin, Mats Lindberg och Liisa Mast.
Årsmötet beslutade även att nuvarande ordinarie ledamöter Yvonne O’Connell, Cim Sabel och Sara
Monaco sitter kvar i den nya styrelsen samt at Karin Piscator, Åsa Sjöberg och Johan Ulvenholm
Wallqvist avgår.

9.

Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet
a. Punkten delegerades till nästa styrelse.

10. Val av revisor
a. Årsmötet biföll att Marie Ljunggren fortsätter som revisor samt att ingen suppleant väljs.
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11. Till föreningen valberedning för ett år valdes:
a. Johan Ulvenholm Wallqvist som ordförande
b. Åsa Sjöberg och Karin Piscator som ledamöter.
12. Årsmötet tackade av nuvarande styrelse.
13. Kommande aktiviteter
a. Datum för konstituerande styrelsemöte bestämdes till 14 Maj kl 18.30-20.00
b. Karin Piscator bestämmer möte med kommande webbansvarig för överlämning.

Mälarhöjden 2014-04-30

Annika Ström
Ordförande

Johan Ulvenholm Wallqvist
Sekreterare

Justerat av:
Karin Piscator och Mats Wadell
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