Dagordning föreningsstämma 2011-09-22
Vinstaskolans Föräldraförening ordinarie föreningsstämma
Torsdagen den 22:a September kl. 19:00 i Vinstaskolans matsal.
§1
Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman
14 personer, lista bifogas protokollet.
§2
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Ordförande Kjell Sandholm Bergholtz, Sekreterare Pia Fornell
§3
Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Henrik Björnek och Karin Balkenstig
§4
Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst
Ja, på hemsidan innan sommaren, utskick i klasserna ca 3 veckor innan.
§5
Fastställande av dagordning
Ja, godkändes.
§6
Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes och bifogas.
§7
Föredragande av revisorns berättelse
Godkändes.
§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Möte gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§9
Behandling av motioner från medlemmarna
Inga motioner har inkommit.
§ 10
Behandling av propositioner från styrelsen
Inga propositioner.
§ 11
Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande verksamhetsår
Budgeten är balanserad och tämligen blygsam. Styrelsen hoppas på större intäkter via
medlemsavgifter till 31/10 och kan i så fall få loss mer pengar till barnens aktiviteter.
Budgeten bifogas. Medlemsavgiften är i budget höjd till 90 kr/barn.
Verksamhetsplanen godkändes med vissa mindre justeringar. Punkten om att föreningen
önskar återuppta Vinstakonakten ströks. Det känns som att skolans hemsida och blogg
samt VFF´s hemsida fyller informationsbehovet. Däremot ska VFF uppmuntra skolan att
engagera eleverna i arbetet med en skoltidning, av och för eleverna.
Under fokusområdet barnens arbetsmiljö inne och ute så framkom en del bra förslag
som VFF ska driva vidare med skolan. T ex att föreningen bör få tillfälle att påverka en
viss del av skolan budget samt tillgång till budgeten för att kunna följa upp planerade
satsningar. VFF vill göra en utvärdering av rasternas fördelning runt lunch samt den lekutrustning som finns tillänglig. Hur många datorer bör skolan ha för att kunna undervisa
korrekt? Hur jobbar skolan med Friends och hur utvärderas arbetet? Detta är några av de
frågor som VFF avser driva under året och kommer att redovisa i kommande
mötesprotokoll.
§ 12
Fastställande av årsavgift
Höjning från 70 till 90 kr godkändes. Ingen höjning har skett sedan 2003.
§ 13
Val av styrelsemedlemmar:
a) ordförande: Karin Balkenstig
b) övriga ledamöter: Pia Fornell, Sekreterare, Anna Gyllencreutz Föräldravandringar och
Henrik Björnek, kassör är kvar sedan tidigare år. Nya ledamoter är J-O Deland,

trafikfrågor, Johan Tufvesson, informationsansvarig/huvudklassombud och Mira Vilén på
arbetsmiljö.
§ 14
Val av: a) revisor b) revisorssuppleant
Oförändrat 1 år till, Catharina Grins Kjellander och suppleant Henrik Gaunitz
§15
Val av föreningens valberedning
Lena Lundqvist och Elisabeth Gaunitz önskar avgå och att VFF styrelse bidrar till att hitta
ny valberedning genom att informera på klassmöten m.m. Lotta Lindroos och Kjell
Sandholm Bergholtz valdes till valberedning på ett år.
§16
Övriga icke beslutsfrågor
Nästa styrelsemöte: 6 okt kl 18.30 i Vinstaskolans personalrum
Inplanerat klassombudsmöte: 18 okt kl 19.00 i matsalen.
Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning samt verksamhetsplan och
budgetförslag och ev övriga dokument kommer att delades ut vid mötet samt finns
tillgängliga på VFF hemsida.

Justerad i originalhandling
originalhandling
Karin Balkenstig

Justerad i
Pia Fornell

