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Innan årsmöte genomfördes en informationsträff där rektor Ann-Britt Persson och Bernt informerade
om läget på skolan just nu och om de förändringar som kommer att ske till hösten i och med att det
kommer blir ännu fler barn på skolan då..

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Camilla.

§2

Val av mötesordförande
Camilla valdes till mötesordförande.

§3

Val av sekreterare
Pernilla E valdes till sekreterare.

§4

Val av justeringsman
Johan Twisk och Åsa Olsson valdes till justeringsmän.

§5

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet ansåg att mötet blivit stadgeenligt utlyst

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Årsmötet godkände verksamhets-berättelsen

§7

Revisions berättelsen
Pernilla M läste upp revisionsberättelsen som revisor Tomas Karlsson skrivit.

§8

Ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisor Tomas Karlsson förslag beslöt årsmötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008/2009

§9

Fastställande av föreningens budget för verksamhetsåret 2008/2009
Det förslag kassör Pernilla Möcander lade fram som budget godkändes

§10

Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2008/2009
Årsmöte beslöt att årsavgiften skulle höjas med 50 kr och är nu 150 kr per familj.

§11

Val av styrelseledamöter
Till ordförande valdes: Camilla Fors (mandattid 1 år)
Till kassör valdes: Pernilla Möcander (mandat tid 1 år)
Till ledamöter valdes: Pernilla Eckervad (sekreterare), Fredrik Johnsson och Åsa Olsson
(samtliga med mandat tid 2 år)
Följande ledamöter valdes förra året med mandattid på två år, och kommer därför att vara
med i styrelsen under året:
John Twisk, Karin Jangmalm, Helena Almqvist, Mia Lundin, Jessica Roström och Susanne
Andersson

§12

Val av revisorer
Till revisor valdes Tomas Karlsson
Till revisorssuppleant valdes Mikael Wissman

§13

Val av valberedning
Tyvärr kunde ingen valberedning väljas på årsmötet, eftersom det inte finns någon som
kan tänka sig att ta uppdraget. Även nästa år får styrelsen själva vara valberedning.

§14

Övriga frågor

§11

- Inga övriga frågor
Mötet avslutades

Sekreterare

Pernilla Eckervad

Justeras

John Twisk

Åsa Olsson

