
 
 

 

 

Protokoll årsmöte Karbyskolans Föräldraförening (KSFF) 

2014-09-23 

 

 

Jeanette Viio hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.   

 

1. Till mötesordförande valdes Jeanette Viio. Till sekreterare valdes 

Anna-Karin Andersson. Till protokolljusterare valdes Camilla Fehrm 

och Annie Phragmén. 

2. Fastslogs att mötet vara behörigen kallat. 

3. Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av fritids och nästa 

månadsmöte under övriga frågor. 

4. Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen samt revisorns berättelse. 

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för läsåret 2013/2014. 

6. Inga förslag ifrån styrelsen eller medlemmar hade inkommit.  

7. Beslöts att handlingsplan och verksamhetsplan  kvarstår som tidigare 

och skickas ut tillsammans med detta protokoll till klassrepresentanter.                                                                                                     

8. Beslöts att medlemsavgiften skall vara 100 kr/läsår/familj, som 

tidigare. 

  

9. Beslöts att styrelsen för läsåret 2014/2015 skall bestå av:            

Ordförande 1 år Jeanette Viio  omval 

Ledamot 2 år  Linda Näsmark  omval 

Ledamot 2 år  Annie Phragmén  omval 

Ledamot 2 år  Anneli Sageryd  nyval 

Ledamot 1 år  Theresia Björk-Bäckius kvarstår 

Ledamot 1 år  Anna-Karin Andersson  kvarstår 

Suppleant 1 år Lars Ingeson  omval 

Suppleant 1 år Christina Bohm  omval 

   

Beslöts att uppdra åt styrelsen att besluta om kassör och 

sekreterare. 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Beslöts att uppdra till styrelsen att besluta om representanter inom 

samverkan inom skolan. 

11. Beslöts att till ledamot och sammankallande i valberedningen välja 

Jenny Thörnberg (1 år). Beslöts att till ledamöter i valberedningen 

välja Åsa Petterson (1 år) och Ann-Helen Fors (1 år). 

12. Beslöts att till revisor välja Rosie Siltberg (1 år) och till 

revisorsuppleant Johan Fyrberg (1 år) . 

13. Beslöts att protokollet ifrån årsmötet skall läggas ut på föreningens 

hemsida samt anslås på anslagstavlan utanför rektors rum på skolan 

samt mailas till klassrepresentanter inom två veckor. 

14. Beslöts att ta upp frågan om fritids på samverkansmöte 2 okt. Beslöts 

att nästa månadsmöte hålls 14 okt kl 19.00. Beslöts att nästa årsmöte 

hålls 2015-09-22 kl 19.00. 

15. Mötet förklarades avslutat!   

  

 

 

 

 

 

Anna-Karin Andersson    Jeanette Viio 

Sekr      Ordf 

 

 

 

 

 

 

Camilla Fehrm             Annie Phragmén 

Justerare      Justerare 
 


