PROTOKOLL föreningsstämma 2012-09-25
Vinstaskolans Föräldraförening ordinarie föreningsstämma,
Tisdagen den 25:e September kl. 18.30 i Vinstaskolans matsal.

§ 1 Förteckning över närvarande medlemmar vid stämman
13 personer, lista bifogas protokollet
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Ordförande Henrik Björnek, sekreterare Karin Balkenstig
§ 3 Val av justeringsmän tillika rösträknare för stämman
Cecilia Lundberg och Anders Katrén
§ 4 Fråga om kallelse till stämman blivit behörigen utlyst
Ja, på hemsidan den 19 augusti och utskick i klasserna veckan innan
§ 5 Fastställande av dagordning
Godkändes
§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
Godkändes och bifogas
§7 Föredragande av revisorns berättelse
Godkändes
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet 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
Verksamhetsplanen godkändes med vissa mindre justeringar. Det föreslogs till föreningen att
upprätta ett ”uppstartspaket” med nyttig information som kan skickas till de nya
klassombuden i början av läsåret.
Budgeten godkändes. Det framfördes att man i möjligaste mån ska låta alla pengar som
kommer in gå tillbaka till barnen samma år. Som förslag gavs att föreningen ska titta över
eventuellt bidrag till biblioteket.

§ 12 Fastställande av årsavgift
Oförändrad sedan föregående år, 90 kr per elev och läsår
§ 13 Val av styrelsemedlemmar:
a) Ordförande: Karin Balkenstig
b) Övriga ledamöter: J-O Deland, Johan Tufvesson och Mira Vilén är kvar sedan
föregående år. Omval för Anna Gyllencreutz och Henrik Björnek. Ny ledamot är
Annika Wallin
§ 14 Val av: a) revisor b) revisorssuppleant
Till ny revisor valdes Lotta Lindroos på 1 år. Suppleant är oförändrat 1 år till Henrik Gaunitz.
§15 Val av föreningens valberedning
Då stadgarna säger att det ska vara två personer i valberedningen sitter Lotta Lindroos kvar
tillsammans med Kjell Sandholm Bergholtz på ett år
§16 Övriga icke beslutsfrågor
Inga övriga beslutsfrågor
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