Årsmöte Tävelsåsföräldraförening
2015-09-02
Närvarande: Marille Löfgren, Anders Boström, Martin Svahn, Eva Yngvesson, Alexander
Askblom, Lotti Granquist, Lotta Hellén, Therese Strååth
§ 1 Godkännande av dagordning.
§ 2 Mötets behöriga utlysande.
§ 3 Val av ordförande: Marille Löfgren
§ 4 Val av sekreterare: Eva Yngvesson
§ 5 Val av justerare: Martin Svahn
§ 6 Verksamhetsberättelse: Se bifogad fil.
§7 Ekonomisk redovisning:
Vi har färre betalande i föräldraföreningen, (hittills 19 mot ett snitt på 54 förra året
betalande…)
Vi köpte in skyltar, haft discon, presentkort till förälder, tomtesmyg, glass, julklapp samt
trollkarl bland de viktigaste utgifterna. Vi ska försöka hålla oss på 15 000:- i kassan, det
klarar vi men redovisar ändå en skuld för förra året.
§8 Revisionsberättelse: vi tillstyrker styrelsen full ansvarsfrihet.
§9 Val av ny styrelse:
Ordförande: Marille Löfgren
Sekreterare: Eva Yngvesson
Kassör: Lotti Granquist
Ledamot: Ann-Charlotte Hällén
Ledamot: Emelie Mitroulis-Helldén
Ledamot: Martin Svahn
Suppleant: Emma Westin-Staflund
Årsmötet beslutar att utse föreningens ordförande Marille Löfgren, 711128-4084, och
kassör Lotti Granquist, 860713-3504, att företräda föreningen i följande angelägenheter
i Swedbank och samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen och underteckna
erforderliga handlingar:
•
•
•
•
•

Att var för sig öppna konton och disponera föreningens konto för insättningar
och uttag genom Internetbanken, giro, bankkort eller telefonbanken.
Att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om Internet, giro, bankkort och
telefonbanken.
Att för egen räkning ta emot bankkort, internetdosa och kod till telefonbanken
Att var för sig lösa in plus-bankgiroavier samt andra anvisningar.
Att var för sig lösa in checkar och postväxlar.

§10 Val av revisor: Carolina Edvinsson

Val av revsiorssuppleant: Karin Johansson
§11 Kommande års valberedning:
Sittande: Lotta Bylander
§12 Övriga frågor:
• Osaby: föreslår att vi ska ha tomtesmyg tillsammans i Rinkaby i år. Klart vi vill!
• Ny kassör: tips om kontoöverföring. Exakta skrivelsen… För två år sen står det i
något protokoll precis hur man måste skriv för att ta över kontot.
Justeras:

Martin Svahn

