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Protokoll vid årsmöte med Katedralskolans föräldraförening
2018-10-23

§ 1. Mötets öppnandes
Styrelseordförande Malin Wändel Persson hälsade alla välkomna och förklarar mötet
öppnat kl. 17:44
§ 2. Val av ordförande för årsmötet
Styrelseordförande Malin Wändel Persson valdes att leda årsmötet.
§ 3. Val av sekreterare för mötet
Anki Rune valdes till årsmötessekreterare.
§ 4. Val av två justeringsmän
Magnus Nyström och Malin Wändel Persson valdes att justera protokollet.
§ 5. Fastställande av dagordning
Förslaget till dagordning fastställdes.
§ 6. Verksamhetsberättelse
Ordförande Malin Wändel Persson föredrog Verksamhetsberättelsen och den lades till
handlingarna.
Malin Wändel Persson föredrog Räkenskapsberättelsen för tiden 170929-180930 och den
lades sedan till handlingarna.
16.000 kr och 80 nya medlemmar har inkommit. Årets budget beräknas grovt till:
7000 kr till Luciasmycket 1100 bankkostnader, taco-1000, 500 övrigt.
§ 7. Revisionsberättelse
Revisor Carl Torgner Dahlström föredrog Revisionsberättelsen och den lades till
handlingarna.
§ 8. Styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.
§ 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Årsmötet bifaller valberedningens motion om stadgeändring.
§ 10. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Malin Wändel Persson omvaldes till styrelseordförande för ett år.

§ 11. Val av nya ledamöter
Anki Rune, Heléne Ahlström, Catarina Nordh, Henrik Ahn, omvaldes för ett år.
Till nya ledamöter för ett år valdes Ina Martinsdottir, Håkan Hedtjärn, Vivi Samuelsson,
Ayeray Medina, Anders Sjökvist.
Nyval av Nerina Coric för ett år.
§ 12. Val av revisor och revisorssuppleant
Carl Torgner valdes till ordinarie revisor och Johan Widerström valdes till
revisorssuppleant, båda för ett år.
§ 13. Val av valberedning, två personer
Anna - Maria Jakobsson valdes till sammankallande och tillika valberedningens
ordförande och Camilla Lejon valdes till ordinarie ledamot av valberedningen.
§ 14. Fastställande av årsavgift
Årsmötet fastställde att avgiften för tre år på 200 kr ska vara oförändrad. Avgiften gäller
per familj, om många barn, eller per elev vilket som önskas.
§ 15. Övrig fråga
Rektor Magnus Nyström hälsar alla nya ledamöter, samt ordinarie, välkomna till ett
händelserikt år.
Extra föreningsmöte för beslut av stadgeändring sätts till vecka 46, måndagen den 12
november kl 17:45.
§ 15. Mötets avslutning
Mötesordförande, tillika styrelseordförande Malin Wändel Persson, avtackade Lena
Lundström med en blomma för hennes finna insatser och arrangemang med möten hemma
hos henne under åren. Alla avgående ledamöter tackades för gott samarbete och nya
ledamöter hälsades välkomna.
Mötet avslutades 18.05
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