
Protokoll från Föräldraforums årsmöte den 24 oktober 2017
1. Mötet öppnades.

2. Frågan om mötet är behörigt utlyst 
Mötet ansågs behörigt utlyst. Kallelse gick ut vid förra föräldraforumsmöte vilket protokollfördes.

3. Dagordningen godkändes.

4. Val av mötesfunktionärer
Till mötets ordförande valdes Jonas Sköldberg. 
Till mötessekreterare valdes Anders Humlebo.
Till justeringsperson Helena Johnsson.

5. Styrelsen redovisade verksamhetsberättelsen 2016/2017 utan frågor.

6. Styrelsen lade fram förslag till verksamhetsplan avseende läsåret 2017/2018.  
Det som skiljer från förra året är att Rödangruppen upphör och Barn i behov-gruppen startar upp. 
Ett av årets mål är att bli bättre på att engagera föräldrar i verksamheten.
Ett förslag på tillägg från mötet: FF kan i samtal med rektor eftersöka mer och bättre information till 
vårdnadshavare om skolans verksamhetsplan. 
Beslut om att uppdatera Verksamhetsberättelsen för 2017/2018 med att det finns en 
sammankallande i Cykeldagen 2018 enligt förra mötets protokoll.

7. Revisorns rapport redovisades. 

8. Avgifter för Cykeldagen och Julmarknaden samt styrelsens budget godkändes. 

9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2016/2017.

10. Val av styrelse
Valberedningens förslag på styrelse godkändes. 
Till ordförande valdes Jonas Sköldberg (1 år).
Till kassör valdes Niklas Engelhart (1 år).
Till ledamot i styrelsen och representant i skolrådet valdes Anders Humlebo (1 år).
Till ledamot i styrelsen och representant i skolrådet valdes Ewa Lindberg (1 år).
Till ledamot  i styrelsen valdes Janine Okeeffe (2 år).
Till ledamot  i styrelsen valdes Karin Holm (2 år).
Till ledamot  i styrelsen valdes Anna Christiernin Falk (2 år).
Till suppleant valdes Axana Haggar (1 år).
Till suppleant valdes Josefin Le Pluart (1 år).

11. Val av revisor
Till revisor valdes Jessica Johansson (1 år).
Ingen suppleant valdes.

12. Val av valberedning
Till valberedning valdes Carola Fransson Hällgren & Katarina Steen Åberg (1 år).

13. Övriga frågor
a) Ändring av stadgar §2 godtogs med vissa justeringar (se bilaga 1).
b) Ändring av stadgar §4 godtogs med vissa justeringar (se bilaga 1).
c) Ändring av stadgar §6 godtogs med vissa justeringar (se bilaga 1). 
d) Ändring av stadgar §10 godtogs med vissa justeringar (se bilaga 1).



14. Årsmötet avslutas
15. Övriga frågor
a. Fråga om vad mötet anser om personalomsättningen på skolan.  

- I åk 5 har det blivit bättre än förra året då vissa klasser hade många olika mentorer.  
- Man har som vårdnadshavre dålig koll på om eleverna har vikarier och i vilken omfattning. 
Man måste anmäla när barn är sjuka men får ingen info om att lärare är sjuka/sjukskrivna. Info 
borde gå ut om det är längre frånvaro eller om lärare slutar/byter tjänst.  
- Det finns kvalitetsanalyser att ta del av på stockholm.se.  
- Förslag på att man ska ta upp ovanstående frågor med rektor på nästa FF-möte.

b. Frågan om elevernas tillgång till Rödans lokaler innan lektionsstart kom upp. Hur driver man 
denna fråga?  
- Försöka läsa på om elevernas arbetsmiljö. Vad säger regelverket?  
- Driva frågan genom FF alternativt kontakta rektor/biträdande.  
- Kan tas med till skolrådet via FF:s representanter.  
- Mötet beslutade att frågan ska ställas till rektor vid nästa möte och att dеn kan bakas ihop 
med problematiken att barnen får stå utanför idrottshallarna på morgnarna och vänta på att bli 
insläppta.

16. Mötet avslutas

Vid protokollet 

Anders Humlebo 

Justeras 

Helena Johnsson

http://stockholm.se


Bilaga 1 
Förslag på ändring i stadgarna  
 
XXX = Struket stycke  
XXX = Ändrat stycke 

 
2. Medlemskap, finansiering och kostnader 
Medlemskap tillkommer alla föräldrar som genom sina barn har anknytning till Sturebyskolan. 
För det fall medlemsavgift skall uttagas beslutas detta av årsmötet. Vid konstituerande stämma 
den 6 oktober 1999 beslutades att ingen medlemsavgift skall uttagas för läsåret 1999/2000. 
Verksamheten skall i möjligaste mån finansieras genom föreningsaktiviteter, såsom t ex 
anordnande av julbasar vid skolan. 

Verksamheten skall i möjligaste mån finansieras genom avgifter från föreningsaktiviteter, som t 
ex julmarknad eller cykeldag vid skolan. Respektive aktivitets avgift till föreningen beslutas av 
årsmötet. Om föreningen istället ska finansieras via medlemsavgift beslutas detta av Årsmötet 

Avgifter ska täcka kostnader för tex Hemsida, kommunikationsmaterial, medlemskap i relevanta 
föreningar som t ex Föräldraalliansen i Stockholm. Eventuella överskott balanseras i ny räkning 
för att tas i anspråk vid periodiska eller tillfälliga kostnadsökningar och investeringar, t ex 
upptryckning av nya broschyrer.  

Föreningens styrelse kan, efter godkännande av ordinarie föreningsmöte, och om den 
ekonomiska situationen så tillåter fatta beslut om bidrag till föreningsaktiveters långsiktiga 
främjande (t ex ljusslingor till julmarknaden) 

4. Agendapunkter på årsmöte .  
Vid årsmöte skall förekomma 

1.       Val av 
a.       Mötesordförande 
b.      Sekreterare 
c.       Två protokolljusterare, tillika rösträknare 

2.       Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
3.       Godkännande av dagordning 
4.      Föredragning av 

a.       Styrelsens verksamhetsberättelse 
b.      Revisorns berättelse 

5.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6.      Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan 
7.     Fastställande av eventuell årsavgift och budget 
8.     Presentation av Valberedningens förslag till ny styrelse och val av: 

a.       Styrelsens ordförande, för ett eller två år 
b.      Kassör, för ett eller två år 
c.      Ordinarie ledamöter, minst fyra och maximalt sex, för ett eller två år per 
ledamot 
d.      Två suppleanter, för ett eller två år per suppleant 
e.      Revisor och suppleant för denne, för ett eller två år 
f.      Valberedning, för ett eller två år  

9.      Övriga anmälda frågor 
10.    Mötets avslutande 

6. Styrelsen 

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, kassör samt minst 4 ledamöter. Då årsmötet 
väljer styrelse för det kommande året skall särskild hänsyn tas till att försöka undvika byte av 
både ordförande och kassör vid samma tillfälle. Avsikten är dock att nå största möjliga 
förankring i föräldragruppen varför det skall vara en ambition att få en eller två 
styrelserepresentanter från varje klass i skolan. 



Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar 
och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande 
organ. 

Styrelsen sammanträder när så erfordras dock minst två gånger per termin. Styrelsen är 
beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. 
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. 

Styrelsen beslutar i övrigt självt om sina arbetsformer. 

Det åligger styrelsen att bevaka och handha de frågor som kan vara aktuella vid skolan utifrån 
vad som anges om föreningens verksamhet i punkt 1 ovan. 

 10. Föreningens tecknande  
Föreningen tecknas av styrelsens ordförande och kassör i förening


