Sveriges Skolkuratorers Förening

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015
Måndagen den 12 oktober 2015 kl 16.30
Plats: Wisby Strand Congress & Event

Dagordning
1. Årsmötet öppnas
Ordförande Yvonne D-Wester hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
Årsmötet anser att mötet blivit laga utlyst.
3. Val av ordförande för årsmötet:
Ellinor Malmqvist väljs som ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för årsmötet
Maria Bergstrand väljs som sekreterare för mötet.
5. Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens
protokoll: Siw Jansson, Anna Nyström
6. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års
Verksamhetsplan
Yvonne redovisar verksamhetsberättelsen för 2014-2015 se bilagor.
8. Ekonomisk berättelse
Catarina Göransson Malmgren redovisar föreningens ekonomiska berättelse, se bilaga.
9. Revisorernas berättelse.
Ulla-Maija Kristing Madison och Ellen Karlsson redovisar revisionsberättelsen. Se bilaga.
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna tillstyrker att kassören och styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för 1 juli 2014- 30
juni 2015. Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den period revisionsberättelsen
omfattar.
11. Förslag till verksamhetsplan
Yvonne redovisar verksamhetsplanen för 2015-2016, se bilaga.

12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2015-2016
Catarina redovisar budgetförslaget för verksamhetsåret 2015-2016, se bilaga.
13. Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2015-2016
Mötet beslutar att medlemsavgiften ligger kvar på 300 kr.
14. a. Val av ordförande, på ett år: Maria Malmgren.
b. Val av vice ordförande, på ett år: Eva Krispinsson
c. Val av föreningskassör, på ett år: Ellen Karlsson
15. a. Val av två styrelseledamöter, på två år: Helena Ekholm, Ulla-Maja Madison
b. Val av en suppleant, på två år: Anna Wettergren
c. Val av en suppleant, på ett år: Hanna de Vrij.
d. Fyllnadsval av en styrelseledamot, på ett år: Nina Smedberg
16. a. Val av två revisorer, på ett år: Siw Jansson, Kotaiba Kohli.
b. Val av två revisorssuppleanter, på ett år: Kerstin Brandt, Yvonne D-Wester.
17. Val av ledamöter i valberedningen, på ett år, varav en sammankallande: Sara
Millberg (sammankallande) och Ragnhild Vogt.
18. Övriga ärenden – anmäls under punkt 6
Inga övriga ärenden anmälda.

19. Mötets avslutande
Maria Malmgren tackar alla för visat intresse och avslutar mötet.

__________________________________ __________________________________
Ordförande, Ellinor Malmqvist
Sekreterare, Maria Bergstrand,

______________________________
Justerare, Anna Nyström

_________________________________
Justerare, Siw Jansson

