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SVERIGES SKOLKURATORERS
FÖRENING
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 12 oktober 2009 i
Rönnegymnasiets aula, Ängelholm.
1. Årsmötet öppnas
Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Catarina
Göransson Malmgren.
2. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
Årsmötet ansågs behörigen utlyst.
3. Val av ordförande för årsmötet
Till mötesordförande valdes Catharina Dahlén.
4. Val av sekreterare för årsmötet
Till mötessekreterare valdes Iréne Alfredsson.

5.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera dagens protokoll
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ingela Ström och
Margareta Jönsson att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
Inga övriga ärenden anmäldes.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och utvärdering av
föregående års verksamhetsplan
Catarina Göransson Malmgren läste upp
verksamhetsberättelsen och redovisade utvärdering av
verksamhetsplan för 2008 - 2009, som godkändes och lades
till handlingarna. Verksamhetsberättelsen kommer att
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publiceras på föreningens hemsida.
8. Ekonomisk berättelse
Christel Jonsson redovisade och kommenterade den
ekonomiska berättelsen, som godkändes och lades till
handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes av Iréne Alfredsson,
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
Catarina Göransson Malmgren redovisade förslaget till ny
verksamhetsplan för 2009 - 2010.
Förslaget till ny verksamhetsplan för 2009 - 2010 godkändes
av årsmötet.

12.

13.

Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2009 2010
Budgetförslaget för verksamhetsåret 2009 - 2010 föredrogs
och godkändes.
Fastställande av medlemsavgift - verksamhetsåret 2010
- 2011
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2010 - 2011 fastställdes
till 300 kr.

14. A) Val av ordförande
Catarina Göransson Malmgren valdes till ordförande för ett år
(omval).
B) Val av vice ordförande
Sara Ronningstam Millberg valdes till vice ordförande för ett år
(nyval).
c) Val av föreningskassör
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Christel Jonsson valdes till kassör för ett år (omval).
15. A) Val av två styrelseledamöter på två år
Kjerstin Brandt (omval) och Linda Jonsson (omval) valdes till
styrelseledamöter på två år.
Fyllnadsval av två styrelseledamöter på ett år
Malin Johansson (omval) och Anita Flink (nyval) valdes till
styrelseledamöter på ett år.
B) Val av en suppleant på två år
Ragnhild Vogt (nyval) valdes till suppleant på två år.
C) Val av en suppleant på ett år
Yvonne D Wester (nyval) valdes till suppleant på ett år.
Fyllnadsval av en suppleant på ett år
Marie Kjellberg (nyval) valdes till suppleant på ett år.
16. A) Val av två revisorer
Catharina Dahlén (nyval) och Annika Mehlin (nyval) valdes till
revisorer på ett år.
B) Val av två revisorssuppleanter
Christina Skoglund (omval) och Lena Hjalmarsson (omval)
valdes till revisorssuppleanter på ett år.

17.

Val av ledamöter i valberedningen, varav en
sammankallande
Christina Nilsson-Padilla (omval, sammankallande), Eva-Mari
Thomas (omval) och Kerstin Cederloo (nyval) valdes till
ledamöter i valberedningen.

18. Uppdragsbeskrivning för skolkuratorer
En yrkesbeskrivning för skolkuratorer har under året
färdigställts av styrelsen. Yrkesbeskrivningen kommer att
revideras varje år.
Styrelsen tackade för de synpunkter som inkommit från
medlemmarna under remisstiden.
Årsmötet godkände yrkesbeskrivningen efter gjorda
revideringar.

19.

Sekretess och dokumentationsskyldighet för
skolkuratorer
Styrelsen har under året haft en arbetsgrupp som tagit fram
underlag angående sekretess och dokumentationsskyldighet
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för skolkuratorer. Skolverkets jurister kommer att gå igenom
förslaget innan det läggs ut på föreningens hemsida för remiss
till medlemmarna. Förslaget sänds även ut till regionombuden.
Remisstiden blir ca tre veckor, för att om möjligt vara klart för
beslut vid styrelsemötet i slutet på november månad.
Årsmötet beslutade att remittera förslaget till medlemmarna
för synpunkter. Styrelsen uppdrogs att med beaktande av
remissinstansernas synpunkter ta fram och fastställa slutlig
version.
20. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
21. Avslutning
Mötesordföranden Catharina Dahlén förklarade årsmötet
avslutat.
Mötesordförande Catharina
Dahlén

Mötessekreterare Iréne
Alfredsson

Justeringsman Ingela Ström

Justeringsman Margareta
Jönsson
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