
Föräldraföreningens Årsmöte 20170918 
 
Närvarande: Martina Gustavsson, Anna Karlsson, Lotti Granquist, Olof Forslund, Michaéla 
Hoffman, Cecilia Rudbrant, Therese Strååth, Karolina Askblom, Marille Löfgren, Åsa 
Barrdahl, Emma Westin, Ulrika Berg 
 
§1. Mötets Öppnande 
Mötet öppnas av Marille Löfgren och samtliga närvarande hälsas välkomna 
 
§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkännes 
 
§3. Mötets behöriga utlysande 
Mötets utlysande anses godkänt enligt stadgarna 
 
§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Som ordförande för mötet väljs Marille Löfgren och som sekreterare väljs Emma Westin 
 
§5. Val av två protokolljusterare 
Som protokolljusterare väljs Karolina Askblom och Martina Gustavsson 
 
§6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning läses upp. Under läsåret som gått har det 
arrangerats olika aktiviteter så som utedag, tomtesmyg, Yoga och disco. Det har under året 
även anordnats en fixardag där skolan och förskolans utemiljö har rustats upp av frivilliga 
föräldrar. Ekonomiskt har vi nästan dubblat antalet inbetalda medlemsavgifter (från 34 till 
65), pengarna har använts till de anordnade aktiviteterna. Sammanlagt har vi gjort av med lite 
mer pengar än vad som kommit in, men tanken är inte att föräldraföreningen ska vara 
vinstdrivande och det fanns ett bra kapital sedan innan. 
 
§7. Revisorernas berättelse 
Revisorn meddelar att föreningens ekonomi samt redovisningen av denna är i mycket god 
ordning och tillstyrker styrelsen full ansvarsfrihet. 
 
§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarfrihet 
 
§9. Val av ledamöter för styrelsen 
Som ledamöter till styrelsen väljs Anna Karlsson, Åsa Barrdahl, Olof Forslund, Therese 
Strååth, Michaéla Hoffman 
 
§10. Val av suppleant för styrelsen 
Cecilia Rudbrant 
 
§11. Val av revisor och revisorsuppleant 
Som revisor väljs Carolina Edvardsson och som revisorsuppleant väljs Lotti Granquist 
 
§12. Val av kommande års valberedning 
Som valberedning till kommande år väljs Karolina Askblom och Martina Gustavsson 
 



§13. Övriga frågor 
 Mejl-listan bör läggas på föräldraföreningens mejl-konto. 
 Föräldraföreningen kan fortsätta att använda sig av Fortnox redovisningsprogram 

 
§14. Mötet avslutas 
Marille Löfgren tackar närvarande för mötet samt riktar ett tack till de tidigare 
styrelsemedlemmarna för en fin insats under året. 
 


