Årsmöte Föräldraforum
tisdag 19 februari 2020 kl. 18:30

Protokoll

1. Mötet öppnandes.

2. Kallelsen till årsmötet skickades ut 2020-01-28, tre veckor innan stämman, i enlighet med
stadgarna. Mötet godkände kallelseförfarandet.

3. Mötet godkände dagordningen.

4. Mötet valde Helena Olsson till ordförande, Jonas Sköldberg valdes till sekreterare och Anna
Christiernin Falk och Lisa Johansson valdes till justeringspersoner.

5. Styrelsens ordförande Helena Olsson redovisar verksamhetsberättelsen för 2018/2019
(förlängt år till 18 månader), se dokument i kallelse. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

6. Helena presenterar förslag till verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 2020, se
dokument i kallelse. Mötet godkände verksamhetsplanen.

7. Styrelsens kassör Sanna Ljungdahl redovisar revisionsberättelsen, se dokument i kallelse.
Revisionsberättelse från revisor Jessica Johansson innehöll inga anmärkningar.

8. Sanna redovisar resultat- och balansräkning, se dokument i kallelse. Sanna kommenterar
särskilt att räkenskapsåret denna gång är förlängt till 18 månader på grund av att föreningen
ändrat verksamhetsår till kalenderår. Det innebär till exempel högre intäkter på grund av att
två julmarknader hinner arrangeras under perioden. FFs bankkostnader har ökat, och nästa år
förväntas föräldraforum gå med lite förlust om inte intäkter eller kostnader justeras, men det
finns eget kapital att ta av som räcker under ett flertal år framöver. Mötet fastställer resultatoch balansräkning.

9. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2018/2019.

10. Val av styrelse:
Nya ordinarie ledamöter (väljs på två år)

Henrik Palo
Lars Nordenskiöld

Nya suppleanter (väljs på ett år)
Sara Kjellmert
Christina Groth

Följande personer omvaldes (väljs på ett år)
Anna Christiniem Falk
Karin Holm

Följande personer var inte uppe för omval (var valda för två år vid förra årsmötet)
Ordförande: Helena Olsson
Kassör: Sanna Ljungdahl
Skolrådsrepresentant: Jonas Sköldberg
Skolrådsrepresentant: Anders Humlebo

Inga suppleanter till skolrådet föreslogs eller valdes.

11. Mötet valde Andreas Friman till revisor, då Jessica Johansson ej längre önskade vara revisor.
Ingen revisorssuppleant valdes.

12. Ingen valberedning valdes. Mötet hänsköt tillsättandet av en valberedning till efter
sommarlovet.

13. Inga övriga frågor.

14. Mötets avslutandes.

Vid protokollet

……………………………………………….
Jonas Sköldberg
Sekreterare

Justeras
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Anna Christiernin Falk

…………………………………………………
Lisa Johansson

