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SVERIGES SKOLKURATORERS FÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 3 oktober
2011 på Kulturhuset i Bollnäs.
Närvarande: ca 28 skolkuratorer
1.

Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Yvonne DWester.

2.

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

3.

Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Christina Nilsson Padilla.

4.

Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Lena Falbo.

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera dagens protokoll
Cecilia Brattberg och Ellionor Malmqvist från Uppsala
kommun.

6.

Godkännande av föredragningslistan
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
2010 - 2011. Den godkändes och lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen kommer att publiceras på
föreningens hemsida.
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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 ansvarsfrihet 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 2011
- 2012
Yvonne D-Wester redovisade styrelsens förslag till
Verksamhetsplan för 2011 - 2012 (vad styrelsen kommer att
fokusera på kommande verksamhetsår).
Årsmötet godkände förslaget. Verksamhetsplanen kommer
att publiceras på föreningens hemsida.

12.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2011 2012
Catarina Göransson Malmgren redovisade budgetförslaget
för kommande verksamhetsår. Årsmötet godkände förslaget.

13.

Fastställande av medlemsavgift - verksamhetsåret
2012 - 2013
Medlemsavgift fastställdes till 300 kronor.

14.

A) Val av ordförande
Yvonne D-Wester
B) Val av vice ordförande
Sara Ronningstam Millberg
c) Val av föreningskassör
Catarina Göransson Malmgren

15.

A) Val av två styrelseledamöter på två år
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Kjerstin Brandt och Ragnhild Vogt
B) Val av en suppleant på två år
Annika Wallbom
C) Val av en suppleant på ett år
Christel Jonsson
16.

A) Val av två revisorer
Ellen Karlsson och Ulla-Maija Kristling-Madison
B) Val av två revisorssuppleanter
Christina Skoglund och Lena Hjalmarsson

17.

Val av valberedning, varav en sammankallande
Kerstin Cederloo och Linda Jonsson. Kerstin är
sammankallande.

18.

Förslag till ändring av föreningens stadgar
Årsmötet beslutar om att följande tillägg görs till föreningens
stadgar under 2§, som punkt a):
Föreningen har till uppgift att:
"Stärka skolkuratorer i deras uppdrag att bidra till att alla
elever når kunskapsmålen och utvecklas socialt och
emotionellt i en miljö som främjar lärande."

19.

Revidering av dokument: yrkesbeskrivning,
sekretessbestämmelser och
dokumentationsskyldighet för skolkuratorer
Årsmötet godkände reviderade dokument.

20.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

21.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade
årsmötet.

Mötesordförande Christina Nilsson
Padilla

Mötessekreterare Lena
Falbo

Justerare Cecilia Brattberg

Justerare Ellionor
Malmqvist
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