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§1

Mötet öppnades av Jonas Karlsson som gjorde en kort inledning om föreningens
historik och nulägesbeskrivning.

§2

Jonas Karlsson valdes till årsmötesordförande.

§3

Malin Möller valdes till årsmötessekreterare

§4

Till justerare valdes Erik Bondemark och Christina Behrenz.

§5

Årsmötet fastslog att mötet blivit behörigt utlyst.

§6

Dagordningen godkändes av årsmötet.

§7

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen som
godkändes av årsmötet.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9

Förslag inkommit om ändring i förenings stadgar:
a. Minimum antal ledamöter skall vara 4.
b. Minst 4 av ledamöterna ska väljas på två år. I det fall det är fler än 8
ledamöter i styrelsen så ska maximalt hälften väljas på två år.
c. Rektorn ska inte ingå i styrelsen då det inte är förenligt med hennes/hans
profession men ska vara en självskriven gäst på alla styrelsemöten. Kan inte
rektorn medverka ska någon av de biträdande rektorerna delta.

§ 10

Årsmötet godkänner ändringarna som innan de träder i kraft ska beslutas på ett
kommande styrelsemöte. Dock måste det förflyta minst två månader mellan
mötena.

§ 11

Årsmötet godkände och valde följande personer till styrelsen för 2014/15:
a. Ordförande
b. Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
c. Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
d. Revisor

Jonas Karlsson 1 år
Gisela Soprani, 2 år
Jonas Westergren, 2 år
Lotta Lebeda Henriksson, 2 år
Börje Dahl, 2 år
Lized Rodriguez, 1 år
Ulrika Oséen - sittande
Erik Bondemark – sittande
Malin Möller – sittande
Christina Behrenz - sittande
Niklas Danielsson, 1 år

Styrelsen utser sedan vice ordförande, kassör och sekreterare.

§ 12

Till valberedning valdes:
Emma Linderholm
Lars Behrenz
Malin Sälgförs

§ 13

Övrigt
Årsmötesdeltagarna förde en kort ”Speed date” angående Trivsel, pedagogik och
inspiration som är förenings tre viktiga punkter i arbetet för en god skolmiljö.

§ 14

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare

Malin Möller

Justerare

Justerare

Erik Bondemark

Christina Behrenz

