Protokoll Årsmöte FF 20210223
1. Val av
a. Mötesordförande
Helena Olsson valdes till mötets ordförande.
b. Sekreterare
Anders Humlebo valdes till sekreterare.
c. Två protokolljusterare, tillika rösträknare
Till protokolljusterare valdes Sara Kjellmert och Lisa Johansson
2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4. Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen redovisades.
Det har varit ett ganska speciellt år med väldigt få fysiska möten och aktiviteter. Svårt att få
vårdnadshavare engagerade i Föräldraforum.
FF hade inga intäkter under året eftersom julmarknaden och cykeldagen inte kunde anordnas
på grund av pandemin. Föreningens kostnader är avgifter för hemsida och webbhotell samt
bankavgifter. FF gjorde en förlust på ca 3 800 kr för 2020. Det finns drygt 15 000 kr i kassan.
Aktivitetsfonden och Skutanfonden är oförändrade på drygt 30 000 respektive 300 000 kr.
b. Revisorns berättelse
Revisionsberättelse 2020 redogjordes.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
6. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan
Föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan fastställdes. Arbetet med att få fler
vårdnadshavare medvetna om FF:s roll och att man kan engagera sig utan krav är ett viktigt
område.
7. Fastställande av eventuell årsavgift och budget
Budgeten fastställdes och mötet beslutade att ingen årsavgift ska tas ut.

8. Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse och val av:
a. Styrelsens ordförande, för ett eller två år
Helena Olsson valdes till ordförande för 2 år.
b. Kassör, för ett eller två år
Sanna Ljungdahl valdes till kassör för 1 år.
c. Ordinarie ledamöter, minst fyra och maximalt sex, för ett eller två år per ledamot
Sittande ledamot Henrik Palo, 1 år kvar.
Sittande ledamot Lars Nordenskiöld, 1 år kvar.
Till ledamot omvaldes Anders Humlebo för 1 år.
Till ledamot omvaldes Anna Christiernin Falk för 2 år.
d. Två suppleanter, för ett eller två år per suppleant
Till suppleanter omvaldes Sara Kjellmert för 1 år.
Till suppleanter omvaldes Christina Groth för 1 år.
e. Revisor och suppleant för denne, för ett eller två år
Mötet valde Andreas Friman till revisor för 1 år. Ingen revisorssuppleant valdes.
f. Valberedning, för ett eller två år
Ingen valberedning valdes. Karin Holm försöker hitta en valberedning.
9. Ändring av stadgar § 7 Granskning, se bifogat ändringsförslag
Ändringarna godkändes och ska bekräftas av ett ordinarie FF-möte minst två månader efter
detta beslut.
10. Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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