Protokoll årsmöte 2013 – Karbyskolans Föräldraförening (KSFF)
DATUM: 2013-09-24

TID: 19.00-21.30

PLATS: KARBYSKOLANS MATSAL

MÖTET
SAMMANKALLADES
AV

Anni Phragmén

TYP AV MÖTE

Årsmöte

ORDFÖRANDE

Mikael Almén

SEKRETERARE

Christina Bohm

JUSTERARE

Gunilla Jonsson och Jenny Törnberg

ANTAL NÄRVARANDE

19 stycken deltagare

Dagordningsämnen
PUNKT 1
NOTERING

PUNKT 2
BESLUT

PUNKT 3
BESLUT

PUNKT 4
BESLUT

PUNKT 5
BESLUT

PUNKT 6

ELIN BORÉN BERÄTTAR OM SITT PROJEKT

PRESENTATÖR: AP

Punkten utgick då Elin B inte kunde närvara på mötet.

FRÅGESTUND PÅ OVANSTÅENDE

PRESENTATÖR: AP

Utgår p g a att punkt 1 utgått
VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH TVÅ
PROTOKOLLJUSTERARE

PRESENTATÖR: AP

Följande valdes: Mötesordförande Mikael Almén, sekreterare Christina Bohm, protokolljusterare Gunilla
Jonsson och Jenny Törnberg.
FRÅGA OM MÖTET BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAT

PRESENTATÖR: MA

Mötet förklarades vara behörigen kallat.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

PRESENTATÖR: MA

Mötet beslöt fastställa dagordningen.
FÖREDRAGNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH
REVISIONSBERÄTTELSE

PRESENTATÖR: AKA

NOTERINGAR

AKA gick igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Resultaträkning och balansräkning
gicks igenom av AP.

BESLUT

På årsmötet fastställdes verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Revisionsberättelsen
redovisades och lades till handlingarna.

PUNKT 7
BESLUT

PUNKT 8

BESLUT

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

PRESENTATÖR: MA

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
BEHANDLING AV FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN OCH
MEDLEMMAR

PRESENTATÖR: MA

Tidpunkt för höstens första ordinarie KSFF-möte (konstituerande möte för nya styrelsen) beslutades om
enligt: ti 131008 kl 19.30-21.30. Övriga möten för hösten kommer att beslutas under styrelsens
konstituerande möte.
Nästa årsmöte äger rum ti 140923, kl 19-21 i Karbyskolans matsal (om inte annan plats meddelas).

PUNKT 9
BESLUT

FASTSTÄLLANDE AV FÖRENINGENS HANDLINGSPROGRAM
OCH VERKSAMHETSPLAN

PRESENTATÖR: MA

Befintlig verksamhetsplan beslutades fortsätta gälla, för att vidare ev anpassas under nästkommande år
där styrelsen så anser nödvändigt.

PUNKT 10
BESLUT

PUNKT 11

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR LÄSÅRET
2013/2014

PRESENTATÖR: MA

Medlemsavgiften för läsåret 2013/2014 bestämdes förbli oförändrad och fastställdes till 100 kronor per
familj.
VAL AV STYRELSE

PRESENTATÖR: MA

Ny styrelse valdes och godkändes i enlighet med valberedningens förslag:

BESLUT

Ordförande 1
Ledamot 2 år
Ledamot 2 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år
Ledamot 1 år

år – Jeanette Viio (nyval), barn i åk 4 och 6
– Theresia Björk-Bäckius (omval), barn i åk 6 och 8
– Anna-Karin Andersson (nyval), barn i åk 1
– Annika Mustonen (fyllnadsval/nyval), barn i åk 3 och 4
kvar- Annie Phragmén (ett år kvar), barn i åk 4
kvar - Linda Näsmark (ett år kvar), barn i åk 7

Suppleant 1 år – Christina Bohm (omval/nyval), barn i åk 1 och 4
Suppleant 1 år – Lars Ingeson (nyval), barn i åk 1
Styrelsen konstituerar sig på första ordinarie månadsmöte efter årsmötet.
PUNKT 12
BESLUT

PUNKT 13

BESLUT

PUNKT 14
BESLUT

PUNKT 15

NOTERINGAR

PUNKT 16

VAL AV REPRESENTANTER I SAMVERKAN INOM SKOLAN

PRESENTATÖR: MA

För val av representanter till samverkan inom skolan gav årsmötet sty relsen i uppdrag att för varje
uppdrag utse lämpliga representanter utifrån vad som ska avhandlas.
VAL AV VALBEREDNING FÖR ETT ÅR

PRESENTATÖR: MA

Ny valberedning enligt nedan beslutades:
- Mikael Almén (omval, sammankallande), barn i åk 4
- Ann-Helen Fors (omval), barn i åk 8
- Arne Lithander (omval), barn i åk 5
VAL AV REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT

PRESENTATÖR: MA

Följande personer valdes:
Revisor (1 år) – Rosie Siltberg (nyval), barn i åk 6 och 8
Revisorsuppleant (1 år) - Johan Fyrberg (omval), barn i åk F och 5
MEDDELANDE AV TID OCH PLATS DÄR
STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT

PRESENTATÖR: MA

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt inom två veckar efter datumet för årsstämman.
Protokollet kommer att finnas tillgängligt på KSFFs hemsida, en nyhet kommer skapas på Skola Direkt
med länk till KSFFs hemsida samt så kommer protokollet göras tillgängligt på anslagstavlan utanför
rektorns arbetsrum.
ÖVRIGA FRÅGOR

PRESENTATÖR: MA

Respektive klassrepresentant mejlar ut en kortversion av protokollet till sina klasser.
Styrelsen kommer att prata med Elin om att besöka KSFF på ett nästkommande möte.
Kan vi starta upp en grupp för föräldrar med barn som går i Karbyskolan som har speciella behov
(t ex ADHD, ADD) och som gärna vill komma i kontakt med andra i samma situation? Den nya styrelsen
utser en i styrelsen att kontakta skolsköterska Pia för att se hur man bäst kan gå tillväga för att starta
gruppen. Gunilla Jonsson är beredd att samordna en grupp om det int e görs av skolan.

NOTERINGAR

Behovet av att förbättra vissa delar av maten i skolan togs upp. Föräldrar uppmanas att skicka in mejl till
styrelsen vilka förbättringar de vill se samt ett skäl till varför, så kommer styrelsen att besluta hur man
ser att man ska gå vidare på bästa sätt för att föra fram behoven.
Styrelsen ska initiera en aktivitet till elevrådet för att påminna om att styrelsen finns till för dem och se
om elevrådet vill ha någon hjälp, påminna om att elevrådet kan äska pengar och styrelsen kommer p å
nytt erbjuda att KSFF kan delta på elevrådsmöten för att på bästa sätt samverka.
På årsmötet diskuterades att styrelsen skulle kunna fråga elevrådet om de har ett intresse av att
exempelvis vilja intervjua KSFF för att ha med i elevrådets kommunikation samt för att kunna bygga på
sin relation och ”stötta” varandra. Kanske finns det andra gemensamma aktiviteter som elevrådet ser som
bra att genomföra för att förstärka både elevråd och KSFF som grupperingar? Den nya styrelsen får
diskutera förslaget på kommande möte.

Mikael Almén, Ordförande

Christina Bohm, Sekreterare

Justeras:

Justeras:

Gunilla Jonsson

Jenny Törnberg

