
Årsmöte 2021 Tävelsås Föräldraförening 

 

Plats:  Matsalen Tävelsås Skola, Stjärnviksvägen Tävelsås 

Datum:  2021-09-28 

Tid:  18.30 – 20.00 

Närvarande:  Tina Flodins, Frida Wigstrand, Jenny Forsén, Jenny Karlsson, Therese 

Strååth, Michaéla Hoffman, Ida Karlsson, Lotti Granquist, Hanna Foss, 

Carl-Johan Carlsson, Rayen Navarette, Aleksandra Porczak 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Föreningens ordförande Tina Flodins öppnar mötet och hälsar välkomna.  

§ 2. Fastställande av dagordning  

 Årsmötet fastställer dagordningen. 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

 Sittande ordförande Tina Flodins väljs till mötesordförande. 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

 Sittande sekreterare Michaéla Hoffman väljs till mötets sekreterare.  

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Frida Wigstrand och Lotti Granquist väljs till justerare tillika rösträknare för 

årsmötet.  

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

 Årsmötet fastslår att mötet utlysts i behörig ordning.  

§ 7. Fastställande av röstlängd 

Årsmötet fastställer att samtliga 12 mötesdeltagare får en röst var vid en 

eventuell omröstning. 

§ 8. Beslut om årsavgift för kommande år 

Tidigare årsavgift kvarstår, 200 kr/familj och år för fullvärdigt medlemskap samt 

40 kr/år för enbart bidrag till personalens presenter vid jul och sommar. Något 

medlemsregister kommer inte heller fortsättningsvis att administreras. 

§ 9. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelsen redovisas. 

Föreningen har under året haft 58 betalande medlemmar.  



Inkomster under året: 11 840,00 kr.  

Utgifter under året: 8 074,43 kr. 

Årets resultat: 3 765,57 kr.  

§ 10. Revisionsberättelse 

Kassör Jenny Forsén redovisar årets revisionsberättelse på uppdrag av revisor 

Carolina Edvinsson. 

Verksamhetsårets ingående saldo: 15 819,72 kronor.  

Årets utgående saldo: 19 543,00 kronor. 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående året 

 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

§ 12. Val av styrelsens ordförande 

Michaéla Hoffman väljs till ordförande för Tävelsås Föräldraförening under det 

kommande året. 

§ 13. Val av styrelseledamöter 

Från styrelsen avgår ordförande Tina Flodins samt ledamöterna Anna Karlsson, 

Aleksandra Porczak. 

Ledamöterna Jenny Forsén, Jenny Karlsson och Ida Karlsson väljs om på 

ytterligare ett år. 

Nyval till styrelsen är Frida Wigstrand, Hanna Foss, Johanna Svensson och 

Rayen Navarette, samtliga väljs in i styrelsen för ett år.  

§14. Val av föreningens firmatecknare 

Årsmötet beslutade att utse Michaéla Hoffman XXXXXX-XXXX och Jenny Forsén 

XXXXXX–XXXX eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda 

föreningen var för sig/två i förening i samtliga frågor. Denna rätt innebär bland 

annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB 

samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens 

internetbank.  

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

Till föreningens revisor på ett år väljs Anna Karlsson. 

Therese Strååth väljs på ett år till revisorssuppleant. 

§ 16. Val av kommande års valberedning  

Årsmötet utser ovan valda styrelse att agera valberedning under det kommande 

verksamhetsåret.  



§ 17. Inkomna motioner eller föranmälda ärenden 

- Basketkorg till skolan: Dialog pågår med skolan om vilken modell som ska 

köpas in av Föräldraföreningen. 

- Bandyklubbor till skolan: Mats Johansson (rektor, skolan) har meddelat att 

han avser att ordna bandyklubborna till skolan. 

- Förbrukande av årsavgiften: Ärendet avser att medlemmar anser att 

föreningen har för mycket pengar innestående. Årsmötet är eniga om att det 

i nuläget är för mycket pengar på kontot men den nya styrelsen är av 

uppfattningen att pengarna ska användas med undantag för en i 

sammanhanget rimlig buffert. Pandemin som vi levt med länge nu har satt 

käppar i hjulen för en stor del av föreningens tidigare årligt återkommande 

aktiviteter och förhoppningen är att kunna återuppta dem under det 

kommande året. Förhoppningen är att vi kan göra några större investeringar 

under året, eller eventuellt de närmast följande åren, för att inkomster ska 

användas under tiden de betalande familjernas barn återfinns i 

verksamheten.  

- Diskussion gällande folder om föräldraföreningen och information till 

nytillkomna barns föräldrar. Den nya styrelsen kommer att diskutera de här 

frågorna på kommande styrelsemöten då det finns en del tankar kring hur 

föreningen ska marknadsföra sig framöver.  

§ 18. Mötet avslutas 

Tina Flodins tackar föregående års styrelse för gott samarbete och övriga närvarande 

vid årsmötet för visat intresse samt avslutar årsmötet. 

 

 

______________________ 

Sekreterare   

Michaéla Hoffman 

 

______________________  ______________________ 

Justeras    Justeras 

Frida Wigstrand  Lotti Granquist   


