
Protokoll Årsmöte Föräldraforum 2018 
Tisdag 23 oktober 2018 kl 18.30 
 
1. Mötets öppnades. 
 
2. Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 
3. Dagordningen godkändes med tillägget att punkten 13, Övriga anmälda frågor, togs direkt 
mellan punkt 3 och 4, så att den efterföljande punkten val av styrelse följde (de uppdaterade) 
stadgarna. 
 
4. Jonas Sköldberg valdes till mötets ordförande 
Anders Humlebo valdes till sekreterare 
Lisa Johansson och Niklas Engelhart valdes till justeringspersoner. 
 
5. Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen för 2017/2018. 
 
6. Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan avseende läsåret 2018/2019. 
 
7. Revisorns rapport redovisades. 
 
8. Avgifter för cykeldagen (1 250 kr) och julmarknaden (2 500 kr) samt styrelsens budget 
godkändes.  
 
9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2017/2018. 
 
10. Valberedningens förslag på styrelse godkändes. 
Till ordförande valdes Helena Olsson (2 år). 
Till kassör valdes Sanna Ljungdahl (2 år). 
Till skolrådsrepresentanter valdes Anders Humlebo (2 år). 
Till skolrådsrepresentanter valdes Jonas Sköldberg (2 år). 
Till ledamot i styrelsen valdes Niklas Engelhart (1 år). 
Till suppleant valdes Axana Haggar (2 år). 
Till suppleant valdes Josefin Le Pluart (2 år). 
Ledamot i styrelsen är också Karin Holm (1 år). 
Ledamot i styrelsen är också Anna Christiernin Falk (1år). 
 
11. Till revisor valdes Jessica Johansson (1 år). 
Ingen suppleant valdes. 
 
12. Ingen valberedning valdes. 
 
 



13. Övriga anmälda frågor 
• Beslutet vid årsmötet 24 oktober 2017 om ändrade stadgar bekräftades och ändringarna kan 
nu genomföras. 
• Förslaget till ändring av stadgar §3 ”Föreningsmöten” vilket innebär att ”Årsmöte skall årligen 
hållas under första halvan av skolårets hösttermin” byts mot ” Årsmöte skall årligen hållas under 
skolårets vårtermin” godtogs. Beslutet måste bekräftas vid nästa FF-möte för att kunna 
genomföras. 
 
14. Mötet avslutades. 
 
__________________________ 
 
Övriga frågor: 
• Datum för nästa FF-möte är 6 december 2018 kl 18.30 i personalrummet vid aulan. 
• Det är dålig uppslutning på kvällsvandringen. FF och skolan måste nå ut till berörda klasser. 
Schemat för kvällsvandringen skall skickas till alla klassrepresentanter och FF undersöker 
möjligheten att få kvällsvandring inskriven i skolans kalender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras  
 
 
_____________________ _____________________ _____________________  
Anders Humlebo Lisa Johansson Niklas Engelhart 


