Protokoll fört vid årsmöte för
Föräldraföreningen vid Hässelby
Villastads skola 2013-02-05
Protokoll
Fört vid årsmöte i Föräldraföreningen i Hässelby Villastads Skola den 5 februari 2013
18.30 – 20.00 i biblioteket, Hässelby Villastads skola
Närvarande
Elisabeth Gertz (ordförande), Katarina Sparrdal (ledamot), Petter Jenner (Ordf valberedning),
Thomas Eriksson (ledamot), Svante Hedström (ledamot), Åsa Särnstedt (kassör). Av
medlemmarna närvarade Anna Nerlich, Björn Winström, Sabina Dahl, Heidi Arbman,
Mårten Ek, Kerstin Magnusson, Hanna Hugozon och Per-Owe Dorth. Skolans rektor
Guido Pillola närvarade under mötets första timme.
1. Val av
a. Mötesordförande
Till mötets ordförande valdes Elisabeth Gertz
b. Mötessekreterare
Till mötets sekreterare valdes Elisabeth Gertz
c. Två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän valdes Petter Jenner och Anna Nerlich
2. Fråga om mötet blivit behörigt kallat
Kallelse ska enligt föreningens stadgar gå ut minst två veckor innan årsmöte. Det har
den gjorts.
3. Fastställande av dagordningen
Dagordning enligt kallelsen fastställdes.
4. Föredragning
a. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom och det konstaterades att föreningens
medlemsantal har sjunkit.
b. Revisorernas berättelse
Mötesordföranden redogjorde kort för 2012 års revisionsberättelse från revisor
Anna Samuelsson (ej närvarande)
5. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Inga förslag har kommit in från styrelse eller medlemmar.

7. Fastställande av föreningens medlemsavgift, budget och verksamhetsplan för det
kommande verksamhetsåret
Medlemsavgiften ska även fortsättningsvis vara 150 kr.
Ett önskemål om att Föräldraföreningen ska finansiera vatten och utrustning till en
isbana på skolans fotbollsplan har inkommit från en föräldragrupp. Årsmötet beslöt att
bidra med 5 000 kr till isbanan.
I övrigt fastställdes föreslagen budget för 2013.
Ett förslag till verksamhetsplan för 2013 delades ut till årsmötet. Då styrelsen avgår
vid årsmötet, fastställdes inte verksamhetsplanen utan den är att se som ett förslag från
sittande styrelse.
8. Val av styrelse för det kommande året
Valberedningens ordförande gick igenom de nomineringar till styrelseledamöter som
inkommit.
Till ordförande i Föräldraföreningen för 2013 valdes enhälligt Anna Nerlich.
Till ledamöter i Föräldraföreningen för 2013 och 2014 valdes enhälligt Hanna
Hugozon, Emma Duxbury, Kerstin Magnusson och Anna Widing.
Till suppleanter för 2013 och 2014 valdes enhälligt Björn Winström och Mårten Ek.
9. Val av revisor jämte en suppleant
Till revisor omvaldes enhälligt Anna Samuelsson. Till revisorssuppleant valdes
enhälligt Svante Hedström.
10. Val av ordförande i föreningens valberedning jämte en ledamot
Till ordförande i valberedningen valdes enhälligt Hanna Hugozon. Ytterligare en
ledamot i valberedningen väljs av den nya styrelsen vid ordinarie styrelsemöte.
11. Övriga frågor
Allmänna diskussioner fördes om dialogen med skolledningen, nye rektorns
reflektioner och föresatser för skolans verksamhet, förhållningssättet i skolan,
brukarundersökningen, elevtapp, hur kommunikation ska föras med medlemmarna och
mycket annat.
Nuvarande styrelsen tackar för sig och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete
att ”stödja hemmen och skolan att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras
allsidiga utveckling”.
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