
Årsmöte 2018 Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Matsalen Tävelsås Skola 

Datum:  2018-09-10 

Tid:  18.00 

Närvarande:  Anna Karlsson, Aleksandra Porczak, Karolina Askblom, Cecilia Rudbrant, 

Therese Strååth, Kent-Olof Karlsson, Åsa Barrdahl, Adna Oliviera, Tina 

Flodins, Olof Forslund, Michaéla Hoffman 

 

1§ Mötets öppnande 

Therese öppnar mötet och hälsar välkomna. 

 

2§ Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3§ Val av ordförande för mötet 

Therese valdes till mötets ordförande.  

 

4§ Val av sekreterare för mötet 

Till mötets sekreterare valdes Michaéla. 

 

5§ Val av två justerare tillika rösträknare 

Tina och Adna valdes att justera protokollet samt vara rösträknare under mötet.  

 

6§ Fråga om mötets behöriga utlysande 

Årsmötet beslutas behörigt utlyst. 

 

7§ Fastställande av röstlängd 

Elva närvarande medlemmar på årsmötet får en röst var vid en eventuell omröstning.  

 

 



8§ Genomgång av styrelsens förslag till nya stadgar 

Vi går igenom de nya stadgarna och förtydligar de förändringar som föreslås.  

 

9§ Antagande av nya stadgar 

De nya stadgarna antas enhälligt av årsmötet.  

 

10§ Beslut om årsavgift för kommande år 

Årsavgiften kvarstår från föregående år. 200 kronor/ familj och år. För de som endast önskar bidra till 

personalens presenter vid jul och sommar finns alternativet kvar att välja endast det. Avgiften är då 

fortsatt 40 kronor/ år istället. 

 

11§ Föredragning av Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse  

Verksamhetsberättelsen och den Ekonomiska berättelsen gicks igenom och lades till handlingarna.  

 

12§ Revisorns berättelse 

Ingående räkenskaper 2017-09-01 om 19 991,33 kronor och utgående räkenskaper 2018-08-30 på 

22 442,47 kronor. Swish kostar 2,00 kr / betalning. Revisorns berättelse läggs till handlingarna. 

 

13§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående året 

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående året.  

 

14§ Val av styrelse 

Från den tidigare styrelsen väljer Åsa Barrdahl att avgå.  

Nya i styrelsen blir Aleksandra Porczak och Tina Flodins.  

Cecilia Rudbrant har tidigare varit suppleant går nu in som ledamot.  

Övriga från den tidigare styrelsen, Anna Karlsson, Therese Strååth, Olof Forslund och Michaéla 

Hoffman, väljs om på ytterligare ett år.   

 

15§ Val av revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år 

Carolina Edvinsson väljs för ytterligare ett år som revisor.  

Karolina Askblom väljs som revisorssuppleant på ett år.  

 



16§ Val av kommande års Valberedning 

Åsa Barrdahl och Karolina Askblom väljs som valberedning på ett år.  

 

17§ Inkomna motioner eller föranmälda ärenden 

Inga inkomna motioner eller föranmälda ärenden har inkommit.  

 

18§ Mötet avslutas 

Therese tackar för visat intresse och påminner om att alla är välkomna att komma med idéer och 

synpunkter under året innan hon avslutar mötet.  

 

 

 

 

 

______________________ 

Sekreterare   

Michaéla Hoffman 

 

______________________  ______________________ 

Justeras    Justeras 

Tina Flodins   Adna Oliviera 


