
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID JEPPO-PENSALA SKOLA R.F. 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

 

Tid: 15.9 2015 

Plats: Jeppo-Pensala skola 

Närvarande:  53 personer (se bilaga) 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades kl.19.10 av föreningens ordförande Linda Sjö.  

2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet 

Linda Sjö valdes till mötesordförande, Lena Norrback valdes till mötessekreterare. 

Ulla Linder och Maria Nyman valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

3. Konstaterande av mötets beslutförhet 

Konstaterades att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Alla medlemmar hade fått 
personlig kallelse via skolans veckobrev. Kallelse även via Facebook-grupp och hemsida.  

4. Godkännande av föredragningslista för mötet 

Föredragningslistan godkändes (se bilaga).  

5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas berättelse 

Ordföranden föredrog bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande (se bilagor).  

Verksamheten konstaterades vara på plus 1172,83€ senaste verksamhetsår. 

6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga 

Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet beviljades för styrelsen och andra redovisningsskyldiga. 

7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 

Ordföranden föredrog  för styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för inkommande 
verksamhetsår (se bilagor), varvid mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten i enlighet med 
styrelsens förslag. Styrelsens förslag att medlemsavgiften för inkommande verksamhetsår 
fortsättningsvis är 20€/familj godkändes av mötet. 

 



 

8. Val av styrelsens ordförande och val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå 

Till ordförande för inkommande verksamhetsår återvaldes Linda Sjö. 

 Till styrelsemedlemmar valdes: 

Adam Jääskeläinen (ny) Förskolans representant 

Sara Höglund Klassrepresentant, åk 1 

Johanna Sandberg Klassrepresentant, åk 2 

Maria Nyman Klassrepresentant, åk 3 

Sofie Berg Klassrepresentant, åk 4 

Marina Cederström-Kalliosaari (ny) Klassrepresentant, åk 5 

Annika Hautala (ny) Klassrepresentant, åk 6 

Stefan Nyvall (ny) 

Ulla Linder (ny) 

Lena Norrback (ny) 

Elisa Norrgård Personalrepresentant 

Nancy Achrén och Susanne Sandin Lärarrepresentanter 

9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant 

Till verksamhetsgranskare återvaldes Johanna Back och Glen Jakobsson.  

Till suppleant valdes Tina Lassander. 

10. Övriga ärenden 

Ronny Norrgård berättade om Allaktivitetsplansprojektet och hur läget ser ut just nu.  

11. Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl.19.35. 

Linda Sjö, ordförande Lena Norrback, mötessekreterare 

 

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den        /        2015 

 

Ulla Linder, protokolljusterare Maria Nyman, protokolljusterare 


