
	  

Årsmötesprotokoll,	  Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening	  den	  16	  september	  2015	  i	  
Vinsta	  grundskola	  Östras	  matsal.	  
Närvarande:	  Enligt	  lista	  nedan	  

1.	  Val	  av	  

a.	  Mötesordförande	  
Till	  mötesordförande	  valdes	  Annika	  Wallin.	  

b.	  Mötessekreterare	  
Till	  sekreterare	  valdes	  Johan	  Tufvesson.	  

c.	  två protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  
Till	  protokolljusterare	  tillika	  rösträknare	  utsågs	  Annelie	  Larsson	  och	  Martin	  Jonsson.	  

2.	  Fråga	  om	  mötet	  blivit	  behörigt	  utlyst	  
Mötet	  godkände	  årmötets	  utlysande.	  Kallelse	  till	  stämman	  hade	  varit	  utlyst	  på 
webbplatsen,	  vgff.se	  en	  månad	  innan	  årsmötet.	  

3.	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Mötet	  godkände	  föreslagen	  dagordning.	  	  

4.	  Föredragning	  av	  
a.	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  
Verksamhetsberättelsen	  delades	  ut	  och	  ordföranden	  föredrog	  styrelsens	  
verksamhetsberättelse.	  

b.	  revisorns	  berättelse	  
Ordförande	  redovisade	  revisionen	  utförd	  av	  Lotta	  Lindroos	  och	  tillstyrkte	  ansvarsfrihet	  
för	  styrelsen.	  

5.	  Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  	  

6.	  Behandling	  av	  motioner	  från	  medlemmarna	  
Inga	  inkomna.	  

7.	  Behandling	  av	  propositioner	  från	  styrelsen	  
Inga	  propositioner	  förelåg	  från	  styrelsen.	  

8.	  Fastställande	  av	  föreningens	  verksamhet	  och	  budget	  för	  kommande	  arbetsår	  
Ordförande	  redovisade	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  och	  förslag	  till	  budget.	  Den	  
godkändes	  av	  stämman.	  

http://vgff.se


9.	  Fastställande	  av	  årsavgift	  
Styrelsen	  föreslog	  oförändrad	  avgift	  på	  90	  kronor	  men	  en	  deltagare	  på	  stämman	  föreslog	  
en	  höjning	  till	  100	  kronor.	  Stämman	  röstade	  och	  förslaget	  på	  100	  kronor	  vann	  med	  
överväldigande	  majoritet.	  Den	  nya	  medlemsavgiften	  på	  100	  kr	  gäller	  såledels	  från	  den	  
16	  september	  2015.	  

10.	  Val	  av	  styrelsemedlemmar:	  
a.	  ordförande	  
Annika	  Wallin	  valdes	  till	  ordförande	  för	  ett	  år.	  
b.	  övriga	  ledamöter	  
Henrik	  Björnek,	  Lisa	  Lysén	  och	  Johan	  Tufvesson	  omvaldes	  på två år.	  	  
Charlotte	  Andersson,	  Björn	  Kindenberg	  och	  Ann	  Lindmark	  nyvaldes	  på två år	  
11.	  Val	  av	  
a.	  en	  revisor	  
Fredrik	  Lörenskog	  valdes	  till	  revisor	  för	  ett	  år.	  
b.	  en	  revisorssuppleant	  
Madeleine	  Ekblom	  valdes	  till	  revisorssuppleant	  för	  ett	  år.	  

12.	  Val	  av	  föreningens	  valberedning	  
Annelie	  Larsson	  och	  J-‐O	  Deland	  valdes	  till	  valberedning.	  






