Sveriges Skolkuratorers Förening

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2012
Måndagen den 8 oktober 2012, plats: KalmarSalen, Kalmar
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Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av Christina Nilsson Padilla.
Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
Mötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Christina Nilsson Padilla.
Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Linda Jonsson.
Val av två justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens
protokoll
Till justerande, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Terese Elfström (Norsborg) och Ellen Karlsson (Eskilstuna).
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes. En fråga har inkommit till övriga ärenden gällande
stadgeändring.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt utvärdering av föregående års verksamhetsplan.
Styrelsens ordförande Yvonne D-Wester presenterade verksamhetsberättelsen samt
utvärdering av föregående års verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen godkändes
och lades till handlingarna. Verksamhetsberättelsen kommer att publiceras på föreningens hemsida.
Ekonomisk berättelse
Kassör Catarina Göransson Malmgren redovisade den ekonomiska berättelsen som
godkändes och lades till handlingarna.
Revisorernas berättelse
Revisorn Ellen Karlsson läst upp revisorernas berättelse. Revisorernas berättelse
godkändes och lades till handlingarna.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
Mötesordförande tackade föreningens styrelse för ett gott arbete under året.
Förslag till verksamhetsplan
Ordförande Yvonne D-Wester redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan för
2012 – 2013. Årsmötet godkände förslaget. Verksamhetsplanen kommer att publiceras på föreningens hemsida.
Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2012-2013
Kassör Catarina Göransson Malmgren redovisade budgetförslaget för kommande
verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget.
Fastställande av medlemsavgift – verksamhetsåret 2013-2014
Medlemsavgift fastställdes till 300 kronor.
a. Val av ordförande, på ett år
Yvonne D-Wester
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b. Val av vice ordförande, på ett år
Sara Ronningstam Millberg
c. Val av föreningskassör, på ett år
Catarina Göransson Malmgren
a. Val av två styrelseledamöter, på två år
Malin Johansson och Maria Malmgren
b. Val av en suppleant, på två år
Eva Krispinsson (Kalix)
c. Val av en suppleant, på ett år
Ove Ryås (Boden)
a. Val av två revisorer, på ett år
Ellen Karlsson (Eskilstuna)och Ulla-Maija Kristling-Madison (Gotland)
b. Val av två revisorssuppleanter, på ett år
Marianne Ahlbäck (Kungälv) och Åse Olofsson (Partille).
Val av ledamöter i valberedningen, på ett år, varav en sammankallande
Kerstin Cederloo och Maria Kjellberg. Kerstin är sammankallande.
Vägledningsdokument
Årsmötet godkände reviderade dokument. Dokumenten kommer att finnas på föreningens hemsida. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att utveckla vägledningsdokument till skolkuratorerna.
Övriga ärenden – anmäls under punkt 6
Förslag från styrelsen har lämnats angående stadgeändring i § 7. Det är svårigheter
att rekrytera läns-/regionombud, idag finns det endast 12 aktiva ombud. Styrelsen
avser att försöka vara nära medlemmarna på andra sätt som ex internet och hemsidan.
Styrelsen har för avsikt att föreningen på sikt tar bort funktionen läns-/regionombud.
Mötet finner att läns-/regionombud finns kvar till årsmöte 2013 då frågan åter behandlas.
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
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