
Årsmöte Tävelsås Föräldraförening 2019-09-17 

 
Plats:  Matsalen, Tävelsås skola 
Datum:  2019-09-17 
Tid: 19:00  
Närvarande:  Therese Strååth, Cecilia Rudbrant, Anna Karlsson, Tina Flodins, Olof Forslund, Jenny 

Karlsson, Aleksandra Porczak, Jenny Forsén, Emma Westin och Sofia Gustavsson. 
 

§ 1. Mötets öppnande 

Therese öppnar mötet och hälsar välkomna.  

 

§ 2. Fastställande av dagordning 

Det bestäms att §8 Genomgång förslag av nya stadgar samt §9 Antagande av nya stadgar stryks 

då de ej är aktuella i år.  

 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

 Therese valdes till ordförande för mötet.  

 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

Tina valdes som sekreterare för mötet då Michaéla ej var närvarade.  

 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Aleksandra och Olof valdes till justerare tillika rösträknare.  

 

§ 6. Fråga om kallelse till årsmöte skett i behörig ordning 

Årsmötet beslutas behörigt utlyst. Stadgar lades upp mer än 2 veckor före mötet, avisering på 

Facebook 3 veckor före samt mejl från skolan 2 veckor före.  

 

§ 7. Fastställande av röstlängd 

Tio närvarande får en röst var på årsmötet vid en eventuell omröstning.  

 

§ 8. Genomgång av styrelsens förslag till nya stadgar 

§ 9. Antagande av nya stadgar 

 

§ 10. Beslut om årsavgift för kommande år 

Årsavgiften kvarstår från föregående år med 200 kr/familj och år. Om man endast vill bidra till 

present till personalen vid sommar och vinter kan man istället betala 40 kr/år.  



§ 11. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen presenterades och lades till 

handlingarna.  

 

§ 12. Revisorns berättelse 

Revisorns berättelse presenterades och lades 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 av går Therese Strååth, Michaéla Hoffman, Cecilia Rudbrant och Anna 

Karlsson.  

Nya i styrelsen blir Jenny Karlsson, Jenny Forsén, Emma Westin och Sofia Gustavsson. 

Övriga från den tidigare styrelsen, Tina Flodins, Olof Forslund, Aleksandra Porczak väljs om på 

ytterligare ett år.  

 

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

Carolina Edvinsson väljs för ytterligare ett år som revisor.  

Therese Strååth väljs för ytterligare ett år som revisorssuppleant. 

 

§ 16. Val av kommande års valberedning  

Utses vid behov av styrelsen.  

 

§ 17. Inkomna motioner eller föranmälda ärenden 

Inga inkomna motioner eller föranmälda ärenden.  

 

§ 18. Mötet avslutas. 

Therese tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

____________________________ 
Vid protokollet Tina Flodins    
 
 
____________________________  ____________________________ 
Justerare Olof Forslund                         Justerare Aleksandra Porczak 


