Protokoll årsmöte
Föräldraföreningen Hässelby Villastads skola

Årsmötet hölls den 14 april 2015 kl 18.00-19.30 i biblioteket, Hässelby Villastads
skola.
Närvarande:

Karin Lundin, Katharina Damgård, Anna Samuelsson,
Josefin Uhmeier, Jessica Hurtsén, Anna Nildén, Björn
Winström, och Åsa Särnstedt.

1. Mötets öppnande
2. Karin Lundin valdes till mötesordförande och Anna Nildén till sekreterare.
3. Björn Winström och Katharina Damgård valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.
4. På frågan om mötet blivit behörigt kallat svarade alla ja.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Föredragning
Åsa Särnstedt redogjorde för årsredovisningen och berättade om de aktiviteter vi
genomfört med bidrag från föreningen:
 2 utbytesresor
 9:ornas bal
 Schackfyran
 Bästa kamrat
 Föreläsning om studieteknik
Årets resultat blev – 15 736 kr och vi har i nuläget 53 246 kr i kassan.
Vår revisor Anna Samuelsson redogjorde kort för 2014 års revisionsberättelse
som hon tyckte såg bra ut.
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
8. Inga förslag hade kommit in från styrelsen och medlemmar
9. Efter omröstning beslutades att föreningens medlemsavgift på 150 kr per familj

Villastans föräldraförening verkar för en tryggare miljö i och utanför skolan – tack för att du bidrar!

ska gälla även för kommande läsår 2015/2016. Mötet enades om att arbeta utifrån
de frågor föreningen ägnade sig åt föregående år, det vill säga spolning av isen,
trafikfrågan, bygge av nya idrottshallen, inspiration för lärare och elever
(föreläsningar t ex).
10. Val av styrelse för det kommande året:
Karin Lundin (ordförande, 1 år)
Anna Nildén (ledamot, 2 år)
Katarina Damgård (ledamot, 1 år)
Josefin Uhmeier (ledamot, 2 år)
Jessica Hurtsén (ledamot, 2 år)
Åsa Särnstedt (kassör, 1 år)
Björn Winström (suppleant, 1 år)
Hanna Hugozon (suppleant, 2 år)
11. Val av revisor jämte en suppleant:
Anna Samuelsson (revisor)
Svante Hedström (revisorsuppleant)
12. Val av ordförande i föreningens valberedning jämte en ledamot:
Karin Lundin och Jessica Hurtsén
13. Övriga frågor
Karin Lundin lyfte frågan om det fanns intresse av att ha 2 bilfria veckor (i rad) nu
under våren. Vi beslutade att vi ska genomföra det och Karin är ansvarig för
aktiviteten.
14. Mötets avslutande
Vid protokollet:
_________________________
Anna Nildén
Justeras:
_________________________
Björn Winström

__________________________
Katharina Damgård
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