SVERIGES SKOLKURATORERS FÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 14 oktober 2013 på Kulturens
Hus, Luleå.
Närvarande: ca 25 skolkuratorer
1.

Årsmötets öppnas
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Yvonne D Wester.

2.

Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
Årsmötet ansågs behörigen utlyst.

3.

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Marianne Ahlbäck.

4.

Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Marie Thörn Andersson.

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande
justera
Till justerande valdes Jenny Karlsson och Siw Jansson.

6.

Godkännande av fördragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och utvärdering av föregående
års verksamhetsplan
Yvonne D-Wester läste upp verksamhetsberättelsen som även
omfattar en utvärdering av verksamhetsplanen för 2012 – 2013. Den
godkändes och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen
kommer att publiceras på föreningens hemsida.

8.

Ekonomisk berättelse
Catarina Göransson Malmgren redovisade den ekonomiska
berättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till
handlingarna.

10.

Fråga om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Ordförande tackade föreningens styrelse för ett gott arbete under året.

11.

Förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2013 - 2014
Yvonne D-Wester redovisade styrelsen förslag till Verksamhetsplan för
2013-2014. Årsmötet godkände förslaget. Verksamhetsplanen kommer
att publiceras på föreningens hemsida.

12.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2013 - 2014
Catarina Göransson Malmgren redovisade budgetförslaget för
kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget.

13.

Fastställande av medlemsavgift - verksamhetsåret 2014 - 2015
Medlemsavgiften fastställdes till 300 kr.

14.

A) Val av ordförande
Yvonne D Wester (omval)
B) Val av vice ordförande
Sara Ronningstam Millberg (omval)
C) Val av föreningskassör
Catarina Göransson Malmgren (omval)

15.

A) Val av två styrelseledamöter på två år
Kjerstin Brandt (omval) och Ragnhild Vogt (omval)
B) Val av en suppleant på två år
Owe Ryås (nyval)
C) Val av en suppleant på ett år
Jenny Karlsson (nyval)

16.

A) Val av två revisorer
Ellen Karlsson (omval) och Ulla-Maija Kristing-Madison (omval).
B) Val av två revisorssuppleanter
Marianne Ahlbäck (omval) och Åse Olofsson (omval).

17.

Val av valberedning, varav en sammankallande
Annika Wallbom (nyval) och Maria Kjellberg (omval). Annika är
sammankallande.

18.

Förslag till ändring av föreningens stadgar enligt beslut vid
föregående års årsmöte
Styrelsen har föreslagit ändringar, enligt tidigare beslut vid föregående
års årsmöte, i föreningens stadgar.
Årsmötet 2012 beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att avveckla
verksamheten med regionombud. Detta innebär en stadgeändring, dvs.
att § 7 tas bort ur stadgarna.
§ 7: Föreningen är indelad i läns- och regionavdelningar.
Läns/regionombud utses årligen av respektive läns/regionavdelning.
Valen skall verkställas före föreningens årsmöte.
Årsmötet beslutar, i överensstämmelse med årsmötet 2012, att § 7 tas
bort.ur stadgarna.
Kontakt med föreningens medlemmar kommer framöver bland annat
att ske genom utökad kontakt genom sociala medier, mail, hemsida,
facebook etc.

19.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

20.

Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Marianne Ahlbäck
Mötesordförande

Marie Thörn Andersson
Mötessekreterare
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Justerare

Siw Jansson
Justerare

