
 

  

Dagordning årsmöte 2019-09-18  
  

1. Val av  

a. Mötesordförande  

b. Mötessekreterare  

c. två protokolljusterare tillika rösträknare  

  

2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst  

  

3. Fastställande av dagordning  

  

4. Föredragning av  

a. styrelsens verksamhetsberättelse  

b. revisorns berättelse  

  

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

  

6. Behandling av motioner från medlemmarna  

  

7. Behandling av propositioner från styrelsen  

  

8. Fastställande av föreningens verksamhet och budget för kommande arbetsår  

  

9. Fastställande av årsavgift  

  

10. Val av styrelsemedlemmar:  

a. ordförande  

b. övriga ledamöter  

  

11. Val av  

a. en revisor  

b. en revisorssuppleant  

  

12. Val av föreningens valberedning  

  

13. Övriga frågor  

 



 

  

Motion till Vinsta grundskolas föräldraföreningen, 

årsmöte 2019 
 

Stadgeändring för att avskaffa valberedningen 
 

 

En valberednings främsta uppgift är att ge förslag på nya ledamöter till styrelse och 

revisorer. Valberedningen bör därför hålla sig uppdaterad på vad som händer i styrelsen, 

hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet i 

styrelsen. 

 

Stadgarna stipulerar att Vinsta grundskolas föräldraförening ska ha en valberedning 

bestående av två ledamöter varav en är sammankallande. 

 

Av hävd i VGFF tillfrågas avgående styrelseledamöter om de vill sitta i valberedningen.  

Det är ofta personer vars barn hunnit upp i de högre årskurserna. De saknar alltså 

kontaktnät i de lägre årskurserna där rekryteringsbasen till styrelsen är bäst. I de högre 

årskurserna har medlemmarna/föräldrarna också mindre daglig kontakt med skolan. 

 

Rekrytering av ledamöter till styrelse och revisorer sker i dagsläget genom styrelsemed-

lemmarnas egna kontaktnät eller genom föreningens kanaler (webbplats, medlemsbrev 

och föräldramöten). Rekryteringen bygger på vilja till engagemang och inte på eventuella 

kompetensluckor i styrelsen. 

 

Detta innebär att valberedningen inte har någon praktisk funktion i vår förening. 

Valberedningen utgör endast formalia. 

 

Jag föreslår därför att årsmötet ska besluta om en stadgeändring där kravet på 

valberedning utgår – det vill säga att punkterna om valberedning tas bort ur stadgarna. 

 

Med vänliga hälsningar! 

Annika Wallin, medlem och sammankallande i valberedningen verksamhetsåret 2018-19. 

 

2019-08-29. 

 


