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18.30
Matsalen Högstorps skola

§1

Mötets öppnas
Sittande ordförande Jenny Flennemo hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2

Val av ordförande, sekreterare och justerare
Årsmötet valde Jenny Flennemo som ordförande för mötet, Kristina
Thorvaldsson som sekreterare samt Malin Möller och Stina Alvarsson som
justerare till årsmötesprotokollet.

§3

Årsmötet behörigt utlyst
Årsmötet ansågs vara utlyst enligt stadgan via utskick till alla elever samt via
handlingar på hemsidan.

§4

Fastställande av dagordning
Årsmötet valde att godkänna dagordningen.

§5

Verksamhets och revisionsberättelse
Jenny Flennemo redogjorde för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2013-2014. Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten. Verksamheten har
legat på en minimal nivå men de möten som hållits och den dialog som funnits
med rektor och biträdande rektor har varit givande. Det är viktigt att
föreningen fortsätter sin verksamhet, särskilt det kommande året då ny rektor
ska tillsättas.
Föreningen har under året haft intäkter på 10800 kr vilket betyder att 108
familjer valt att betala in medlemsavgiften till föreningen. Utgifterna slutade på
16226,50 kr där den enskilt största utgiften bestod i bussresan för elevernas
friluftsdag till Åby och ishallen. Den utgående balansen för verksamhetsåret är
20843,18 med en upplupen kostnad på 1881 kr.

§6

Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014
Revisorerna har gått igenom räkenskaperna och ansett dessa vara iordning. På

revisorernas förslag beslutade årsmötet att bevilja den sittande styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-2014.
§7

Förslag och motioner
Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet.

§8

Val av styrelse, valberedning och revisorer
Jenny Flennemo omvaldes till ordförande förytterligare två år.
Kristina Thorvaldsson valdes till kassör vid årsmötet 2013 på två år till och med
verksamhetsår 2014-2015.
Jenny Flennemo 19740308-xxxx och Kristina Thorvaldsson, 19740523-xxxx
valdes till föreningens firmatecknare.
Årsmötet beslutade att varje klassrepresentant sitter som ordinarie i styrelsen
och att sekreterarskapet sker som ett rullande åtagande bland
representanterna.
Styrelsen agerar även valberedning inför kommande årsmöte.
Camilla Janén och Ulrika Örnström valdes till revisorer på 1 år.

§10

Årsmötet avslutas

Deltagarförteckning årsmöte 2014-11-10
Namn
Ann Hjerpe
Jenny Flennemo
Håkan Johansson
Kristina Thorvaldsson
Kaj-Mikael Petersson
Camilla Janén
Per Walden
Magnus Hedqvist
Carin Olofsson
Jenny Danielsson
Stina Alvarsson
Malin Möller
Andreas Thordin

Klass
5A
Årskurs 1
5C
2A
Tallkotten
4B, 6A
Årskurs 1, 6C
2A
Årskurs 1, 4B, 6A
3A, 5C
2B
5A
2B

