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Protokoll fört vid KSFF s årsmöte på Haket 2018-09-25
Närvarande:

Anneli Sageryd, Anni Phragmén, Åsa Jeffler, Åsa Stenmarck, Melina Bentley, Petra
Andersson, Lars Rundelius, Monica Järnström, Linn Bentley, Camilla Fehrm
§ 1. Till mötesordförande valdes Anneli Sageryd.
Till mötessekreterare valdes Petra Andersson.
Till protokollsjusterare valdes Anni Phragmén och Åsa Jeffler.
§ 2.Beslut om att mötet blivit behörigen utlyst.
§ 3.Dagordningen fastställdes.
§ 4.Föredragning av verksamhetsberättelsen samt revisorsberättelsen.
Några punkter ur verksamhetsberättelsen:
KSFF har en god ekonomi och antalet medlemsfamiljer har varit något högre läsåret
17/18 jämfört med antalet elever på skolan, totalt 135 familjer.
I mars 2018 genomfördes resan till Romme för alla elever i år 7-9. Skidresan blev som
vanligt mycket uppskattad av dom ca 50 st elever och lärare som följde med.
Under året diskuterades det mycket kring Vallentuna Kommuns eventuella
omorganisering av skolorna i kommunen och då framförallt om Karbyskolans
högstadium skulle flyttas. KSFF har varit delaktiga i diskussionerna med rektor,
politiker och tjänstemän.
§ 5.Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gånga räkenskapsåret.
§ 6. Styrelsens förslag till verksamhetsplan framlades.

Inga förslag från medlemmar har inkommit.
§ 7. Verksamhetsplanen antogs.
§ 8. Budgeten antogs. Medlemsavgiften förblir oförändrad, 100 kr per familj.
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§ 9. Val av styrelse
Till ordförande på ett år valdes Anneli Sageryd.
Till ledamot på två år valdes Åsa Jeffler och Lars Rundelius.
(Kvar på ett år som ledamot sitter Lasse Ingesson, Petra Andersson och Åsa Stenmarck.)
Till suppleant på ett år valdes Anni Phragmén och Melina Bentley.
§ 10.

Val av representanter till samråd och samverkan inom skolan görs på månadsmötena.

§ 11.
Till valberedning på ett år valdes Linn Bentley, Beatrice Berggren och Tobias Bentley,
med Linn Bentley som sammankallande.
§ 12.

Till revisor valdes Maria Virgin och till revisorssuppleant omvaldes Lina Strömkvist.

§ 13.
Övriga frågor.
Mötesdatum under höstterminen är:
tisdag 16 oktober
tisdag 13 november
tisdag 11 december
§ 14.

Årsmötet avslutas.
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