Protokoll årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening
2019-10-07
1.

2.

Arsmötet öppnas
Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna
Ja.

3.
4.
5.

6.

Val av ordförande för mötet
Anna-Karin Bergin
Val av sekreterare för mötet
Sara Andersson
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll
Henrik Albertsson och Pia Svensson
Godkännande avföredragningslistan
Ja.

7.
8.
9.

Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp under mötet. Se bilaga.
Ekonomisk berättefse redovisas under mötet. Se bilaga.
Revisorernas berättelse. Läses upp under mötet. Se bilaga.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; att bevilja ansvarsfrihet innebär att
medlemmarna utifrån den information de har fått, godkänner hur styrelsen har
arbetat. Mötet bevi lja r styrelsen a nsvarsfri het.
1 1. Förslag till verksamhetsplan läses upp under mötet. Se bilaga.
12. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 19120 visas. Se bilaga.
13. Medlemsavgiften för verksamhetsåret 19120 beslutas bli oförändrad (300 kÐ.
14. A: Val av ordförande på 1 år Ulla-Maija Kristing Madison
B: Val av vice ordförande på 1 år Ulrika Arvidsson
C: Val av föreningskassör på 1 år Maria Bergstrand
15. Val av styrelseledamöter: Hanna de Vreij, Henrik Albertsson, Bodil Westergren, Lisa
Rosenbladh, Simona Träskman samt Camilla Seton- Benthin.
16. A: Val av två revisorer på 1 år: Omval av Anna Nyström och Malin Johansson.
B: Val av revisorssuppleant: Omval av Sara R Millberg

Fa ktu reringsad ress:
Sveriges Skolku ratorers Förening

Organisationsnr:

c/o Maria Bergstrand

Bankgiro:

Flarken 6
961 91 BODEN
E-post: bergstrand.maria@hotmail.com

8L7602-0546
5622-767L

17. Val av ledamoter i valberedningen, värðv en såmmånkallande

Ëörslag: Omvalav lng-Mari* Sundahl samt Maria Malmgren som stöd

Beslut fattas enligt forslag.

18" Förslag till åndring av fÕreningens srädgar:

-

Ëörslag till årsmotet 2019 att i paragraf 12f iìndra antaiet revisorssuppleanter från

två till en som v;iljs till *n mandattid på ett år.
Fórslag tìll årsmÕtet 2019 att ;indra i paragraf 12 e antalet ledamoter i styrelsen från
två till scx, varâv tr* väljs till e n mandatticl på två år och tre v;iljs till e n mandattid på
ett år. Som nyínvalcl ledamot i styrelsen väljs man till en mandattid på ett år.
Forslag till årsmötet 2019 att åìndra i paragraf 12 e att helt ta bort funktionen
suppleant i styrelsen.

Beslut fåttas enligt besh-¡t.

19, Ovriga ärenden * anmåils uncier punkt 6 eller mailas ín i fôrväg via hemsidan

för årsrnötet
Revidering av dokurnent

)

Sekreterår*

Sara Andersson

Justerare

Henrik

Pia Svensen

