Brålanda Skolas Föräldraförening, BSFF

Protokoll- Årsmöte 20 oktober 2015 kl 18:30
Deltagare:
Malin Wikström åk 4 & 6, Maria Stenmark åk 2 & 5, Agneta Larsson åk 3 & 6,
Susanne Broberg åk 4 & 6 , Sandra Olsson åk 1, Ann-Sofi Rosén åk 3, Ulrika
Agnesson åk 2 & 5, Elisabeth Larsson åk 2, Linda Karlsson åk 1 & 5.
§1

Ordförande för Brålanda Skolas Föräldraförening förklarar mötet öppnat och
hälsar alla välkomna

§2

a) Till ordförande för årsmötet väljs Malin Wikström
b) Till sekreterare för årsmötet väljs Maria Stenmark
c) Till protokolljusterare tillika rösträknare väljs Sandra Olsson och Agneta
Larsson

§3

Kallelsen godkänns

§4

Dagordningen godkänns

§5

a) Styrelsens verksamhetsberättelsen finns för påläsning enligt utdelat material.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.
b) Revisionsberättelse föredrogs av kassör Agnetha Larsson.

§6

Full ansvarsfrihet beviljas för styrelsen avseende verksamhetsåret 2015-2016

§7

Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) Styrelsens förslag till mål och handlingsplan, lämnades ut till deltagarna, samt
uppläses av Linda Karlsson. Tillägg i övergripande mål ”verka för ett samarbete
mellan föräldrar, personal, skolledning och lokalt föreningsliv”. Ändringar i en
god och säker skolmiljö, ”lektioner med fler än 25 elever minimeras” ersätts med
” verka för att skolan prioriterar ändamålsenliga undervisningslokaler och
fritidslokaler som gynnar en god och säker arbetsmiljö för alla elever”.
b) Inga inkomna motioner från medlemmar.
c) Inga övriga inkomna motioner från styrelsen.

§8

Styrelsens förslag till handlingsplan godkänns

§9

Styrelsens förslag på oförändrad medlemsavgift godkänns, 100:- per familj/läsår.
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§10

Årsmötet väljer
a) Ordförande för ett år
 Linda Karlsson
b) Ordinarie ledamöter på ett år
 Maria Stenmark
 John Berg
 Malin Wikström
 Ulrika Agnesson
c) Ordinarie ledamöter för två år
 Agneta Larsson
 Sandra Olsson
c) Suppleanter för ett år
 Maria Kjörk

§11

Till revisorer väljs, enligt valberedningens förslag
a) Ordinarie revisorer för ett år
 Anders Andersson
 Per-Olof Johnsson
b) Som suppleant till dessa för ett år
 Anders Kvist

§12

Till valberedning väljs för ett år
 Anna Antonsson (sammankallande)
 Ann-Sofi Rosén.

§13

Avtackning av avgående styrelseledamöter

§ 14

Ordförande förklarar årsmötet avslutat

----------------------------------Sekreterare, Maria Stenmark

----------------------------------Justerare, Sandra Olsson

------------------------------------------Justerare, Agneta Larsson

