
FÖRÄLDRAFÖRENINGEN VID JEPPO-PENSALA SKOLA RF.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Tid: 29.08.2013

Plats: Jeppo-Pensala skola

Närvarande: ca 51 personer (se närvarolista)

1. Mötets öppnande. Mötet öppnades kl. 19.15 av Ordförande Staffan Stenvall som samtidigt 
hälsade alla välkomna till årsmötet.

2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Staffan Stenvall och till sekreterare Carola Nyman. Till 
protokolljusterare och rösträknare valdes Annika Sundström och Bernt Sandvik.

3. Konstaterande av mötets beslutförhet. Konstateras att mötet är lagenligt sammankallat 
och beslutfört.

4. Godkännande av föredragningslista för mötet. Föredragningslistan för mötet godkändes 
(se bilaga).

5. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande. Ordföranden föredrog 
bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande (se bilagor). Verksamheten 
konstateras vara på minus för andra året i rad (395,41€ föregående verksamhetsår).

6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra 
redovisningsskyldiga. Mötet fastställde bokslutet och beviljade styrelsen och de 
redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift. Ordföranden föredrog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för inkommande verksamhetsperiod (se 
bilagor), varvid mötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten i enlighet med styrelsens 
förslag. Konstateras också att nollbudget eftersträvas för inkommande verksamhetsperiod. 
Styrelsens förslag att medlemsavgiften för inkommande verksamhetsår fortsättningsvis är 
15€/familj godkändes av mötet.

8. Val av styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmar inkommande verksamhetsår är:
Staffan Stenvall, Carola Nyman, Carita Liljekvist, Annika Sundström, Anna Lundvik, Matts 
Stoor, Susanne Sandin, Majvor Grönroos (ny), Sofie Berg (ny), Johanna Sandberg (ny), 
Ann-Catrin Neuman (ny), Susanne Krokvik (ny), Bernt Sandvik (ny).

9. Val av två revisorer och en suppleant. Till verksamhetsgranskare (revisorer) återvaldes 
Glen Jakobsson och Johanna Back. Till suppleant valdes Ronny Norrgård.

10. Övriga ärenden. Ordföranden tackade de avgående styrelsemedlemmarna och hälsade de 
nya välkomna i styrelsen.

11. Mötet avslutas. Mötet avslutades kl. 19.50.

Staffan Stenvall                                                    Carola Nyman
Ordförande                                                           Sekreterare

Protokollet godkänt och justerat Jeppo den          /         2013

Annika Sundström                                               Bernt Sandvik
Protokolljusterare                                                Protokolljusterare


