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Protokoll	  fört	  vid	  Årsmöte	  i	  Tuna	  Föräldraförening	  2017-‐09-‐25	  
Närvarande:	  Jan	  Mårtensson	  (ordförande),	  Gustav	  Ek	  (vice	  ordförande),	  Magnus	  Thor	  (kassör),	  Jenny	  Jewert	  (ledamot,	  klassförälder	  åk	  6),	  
Mats	  Bergström	  (ledamot,	  klassförälder	  åk	  3),	  Christina	  Wiström	  (ledamot),	  Anette	  Blom	  Bornestig	  (valberedningen),	  Eva	  Almlöf	  
(valberedningen,	  klassförälder	  åkF),	  Anders	  Blom	  (suppelant),	  Tord	  Jansson	  (revisor,	  klassförälder	  åk	  2),	  Eva	  Lindström	  (revisorssuppleant),	  
Gisela	  Axell	  (rektor),	  Karin	  Andersson	  (lärare),	  Annika	  Karlsson	  (klassförälder	  åk	  8),	  Therese	  Myhrberg	  (klassförälder	  åk	  1	  +	  3),	  Magnus	  Utberg	  
(klassförälder	  åk	  7),	  Charlotte	  Nordgren	  (klassförälder	  åk	  6),	  Elin	  Larsson,	  Tommy	  Friberg	  (klassförälder	  åk	  9).	  

	  

1. Årsmötets	  öppnande	  
Årsmötet	  öppnades	  av	  Jan	  Mårtensson	  och	  alla	  runt	  bordet	  fick	  presentera	  sig.	  	  

2. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  mötet	  
Jan	  Mårtensson	  valdes	  till	  ordförande	  och	  Jenny	  Jewert	  till	  sekreterare	  för	  mötet.	  

3. Godkännande	  av	  kallelsen	  till	  mötet	  
Kallelsen	  godkändes.	  Önskemål	  om	  att	  kallelsen	  ska	  skickas	  ut	  även	  via	  UNIKUM	  framfördes.	  	  

4. Fastställande	  av	  dagordningen	  
Dagordningen	  fastställdes.	  Mötet	  beslutade	  att	  behandla	  punkt	  8	  efter	  övriga	  frågor	  och	  efter	  att	  fikat	  
intagits.	  

5. Val	  av	  två	  justeringsmän	  tillika	  rösträknare	  
Annika	  Karlsson	  och	  Magnus	  Utberg	  valdes	  till	  justerare	  och	  rösträknare.	  

6. Föredragning	  av	  styrelsens	  och	  revisorernas	  berättelser	  
Verksamhetsberättelsen	  föredrogs	  liksom	  kassarapport	  och	  revisionsberättelse	  (dessa	  handlingar	  finns	  att	  
tillgå	  hos	  styrelsen).	  

7. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet	  av	  årsmötet.	  

8. Behandling	  av	  förslag	  från	  styrelsen	  och	  medlemmar	  
Se	  separata	  minnesanteckningar	  för	  denna	  punkt.	  	  

9. Fastställande	  av	  årsavgift	  
För	  2017-‐2018	  bestämdes	  att	  medlemsavgiften	  ska	  vara	  100	  kr	  per	  familj	  och	  år.	  

10. Val	  av	  ordförande,	  ledamöter	  och	  suppleanter	  i	  styrelsen	  
Valberedningens	  förslag	  bifölls.	  Nyval	  ordförande	  (1	  år):	  Mats	  Bergström.	  Omval	  ledamot	  (2	  år):	  Gustav	  Ek.	  
Nyval	  ledamöter	  (2	  år):	  Elin	  Larsson,	  Anders	  Blom.	  Ledamöter	  med	  ett	  år	  kvar:	  Jan	  Mårtensson,	  Christina	  
Wiström,	  Jenny	  Jewert.	  Nyval	  suppleant	  (1	  år):	  Therese	  Myhrberg.	  

11. Val	  av	  revisorer	  och	  revisorssuppleanter	  
Valberedningens	  förslag	  bifölls.	  Tord	  Jansson	  valdes	  på	  1	  år	  som	  revisor	  och	  Eva	  Lindström	  till	  
revisorssuppleant	  under	  samma	  period.	  

12. Val	  av	  valberedning	  
Omval	  av	  Eva	  Almlöf	  (1	  år)	  som	  är	  sammankallande	  och	  nyval	  av	  Krinna	  Sundberg	  (2	  år).	  

13. Övriga	  frågor	  
E-‐postadresser	  till	  närvarande	  klassföräldrar	  samlades	  in.	  Jenny	  Jewert	  sammanställer	  en	  komplett	  e-‐
postlista	  för	  att	  föräldraföreningen	  enkelt	  ska	  kunna	  nå	  ut	  med	  information	  till	  familjer/klasser	  via	  
klassföräldrarna.	  	  	  
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14. Årsmötets	  avslutning	  
Årsmötet	  avslutades.	  

	  
Underskrifter	  nästa	  sida	  
	  
Sekreterare:	  

	  
…................................................................	  
Jenny	  Jewert	  
	  

Justeras:	  

	  
….................................................................	  	  	  	  	  	  	   ............................................................	  
Annika	  Karlsson	   	   	   Magnus	  Utberg	  


