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2016-09-12, Tävelsås skola 

 
Närvarande:   Marille Löfgren. Martina Gustavsson, Ulrika Berg, Åsa Barrdahl, Anna 
Karlsson, Martin Svahn, Lotti Granquist. 
 

§1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas av Marille Löfgren och samtliga närvarande hälsas välkomna! 

§2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§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 för mötet 
väljs Lotti Granquist. 

§5. Val av två protokolljusterare 
Som protokolljusterare väljs Åsa Barrdahl samt Martin Svahn. 

§6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lästes upp. Vi dubblade 
intäkterna från föregående år med 34 medlemsavgifter inbetalda vilket får ses 
som en bättre trend. Kostnaderna för året har bestått av bland annat en handfull 
aktiviteter för båda barn och föräldrar samt presenter till personalen. Vi visar en 
mindre vinst detta året men har en bra kassa sedan tidigare år. 

§7. Revisorernas berättelse 
Revisorn meddelar att föreningens ekonomi samt redovisning av denna är i 
mycket god ordning och tillstyrker styrelsen full ansvarsfrihet. 

§8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Åremötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§9. Val av ledamöter till styrelsen 
Som ledamöter till styrelsen väljs Martina Gustavsson, Åsa Barrdahl, Anna 
Karlsson, Lotti Granquist, Marille Löfgren samt Emma Westin-Staflund. 

§10. Val av suppleanter till styrelsen 
Som suppleanter till styrelsen väljs Ulrika Berg samt Karolina Askblom. 

§11. Val av revisor och revisorssuppleant 
Som revisor väljs Carolina Edvardsson och som revisorssuppleant väljs Martin 
Svahn. 



 

§12. Val av kommande års valberedning 
Som valberedning till kommande år väljs Anne-Charlotte Hällen samt Joakim 
Öhlin. 

§13. Övriga frågor 
På föräldramötet efterfrågade skolans Rektor Eva fler representanter på de 
skolrådsmöten som hålls en gång per termin. Styrelsen beslutar att ta på sig att 
även fortsatt ha minst en representant närvarande men att skolans ansvar ligger 
i att kalla till dessa möten samt se till att uppslutningen blir bättre och att 
representationen av de olika klasserna blir bättre. 
  För att ytterligare öka intäkterna gällande medlemsavgifter ges förslag om att 
påtala inbetalning oftare, exempelvis i anslutning till varje aktivitet. Även tidigare 
hantering kring att man som förälder kan välja att exempelvis endast vara med 
på bidrag till personalens jul- samt sommarpresenter. 
  Frågan kring uteplatsen runt skolan samt avsaknad av lekplats för mindre barn 
tas upp och väcker funderingar kring vilka som äger marken samt var ansvaret 
ligger kring lekutrustningen som finns kring skolan, detta med tanke på att 
marken fungerar både som offentlig badplats men även skolgård. De boende i 
det nya området kring kyrkan anser att den, nu undermåliga, lekplats i södra 
Tävelsås är otillgänglig med tanke på avståndet. Styrelsen meddelar att frågan 
även väckts på sockenrådets årsmöte och att det då finns än större anledning 
att sockenrådet ska driva frågan. 

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

 

 


