
 

Protokoll årsmöte Tävelsås föräldraförening 
Plats: Matsalen Tävelsås Skola, Stjärnviksvägen Tävelsås  

Datum: 2021-08-29 Tid: 18.30 – 20.00 

Närvarande: Michaela Hoffman, Frida Wigstrand, Jenny Karlsson, Ida Karlsson, Hanna 
Foss Norgren, Rayen Navarette Castro, Therese Sandberg, Madelene Karlsson, Therese  
Strååth, Lotti Granqvist, Anna Karlsson, Lina Stenemo 

§ 1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Michaela Hoffman öppnar mötet. 

§ 2. Fastställande av dagordning  

Årsmötet fastställer dagordningen. 

§ 2a. Presentation   

Vi kör en presentationsrunda av mötesdeltagare 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

Sittande ordförande Michaela Hoffman väljs till mötes ordförande 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

Sittande sekreterare Jenny Karlsson väljs till mötes ordförande 

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Rayén Navarette Castro och Frida Wigstrand 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. Vi diskuterar inför nästkommande 
verksamhetsår 2023/2024 att höja presentkassan till 70kr/år. 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 54 betalande medlemmar.  

Inkomster under året 15014 kr.  



Utgifter under året:  26223,95 kr. 

Underskott: 11208,95 kr. 

§ 10. Revisionsberättelse 

Revisor Anna Karlsson redovisar årets revisionsberättelse.  

Årets innegående saldo: 19583,49 kr. Årets utgående saldo:  8373,54 kr. 

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

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet. 

§ 12. Val av föreningsordförande 

Michaéla Hoffman väljs till ordförande för Tävelsås föräldraförening under det kommande året. 

§ 13. Val av föreningens kassör 

Ida Karlsson väljs till kassör för Tävelsås föräldraförening under det kommande året.  

§ 14. Val av styrelseledamöter  

Från styrelsen avgår kassör Jenny Forsen och sekreterare Jenny Karlsson.  

Ledamöterna Johanna Svensson, Rayén Navarette Castro, Hanna Foss Norgren, Frida Wigstrand och 
Ida Karlsson väljs om på ytterligare ett år.  

Nyval till styrelsen är Therese Sandberg och Madelene Karlsson väljs in i styrelsen för ett år. 

§ 15. Val av föreningens firmatecknare 

Årsmötet beslutade att utse Michaela Hoffman XXXXXX-XXXX och Ida Karlsson 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. 

§ 16. 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. 

§ 17. Val av kommande års valberedning  

Årsmötet utser ovan valda styrelse att agera valberedning under det kommande verksamhetsåret.  

§ 18. Inkomna motioner eller föranmälda ärenden 

Finns inga inkomma motioner eller föranmälda ärenden.  



§ 19. Övrigt. 

Frågor till samrådsmötet den 6 september med rektorer och personal.  

Hur skapar vi kontaktuppgifter föräldrar emellan då GDPR har begränsat hur skolan får delge 
kontaktuppgifter. Får vi på förskolan och skolan sätta upp listor där föräldrar valfritt får skriva sina 
kontaktuppgifter som sedan delges till alla som är intresserade? 

Hur tänker skolan inför 16-barnen i 1:an? 

Diskussion kring skolskjuts.  

§ 20. Mötet avslutas. 

Michaela Hoffman tackar föregående års styrelse för gott samarbete och övriga närvarande vid 
årsmötet för visat intresse samt avslutar årsmötet. 
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