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Föräldraföreningen Nya Elementars Skola
Tisdagen den 1 december 2015
Café Satelliten, Nya Elementar, Bromma
Närvarande: Marie Ericsson, Katrin Ahlstrand, Jenny Hagberg-Eriksson, Therese Quiding och Anna
Östlund

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
Ytterligare 2 punkter läggs till den dagordning som skickats ut. Punkt 5 Föredragning om
verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi.samt punkt 6 Ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
Marie Ericsson utsågs till mötesordförande, Anna Östlund utsågs till sekreterare samt Jenny Hagberg
Eriksson och Therese Quiding utsågs till justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
Frågan besvarades med ett ja. Kallelsen gick ut på hemsidan, Facebook, medlemsmaillista samt
skolwebben 16 november så därmed 2 veckor innan mötet.
5. Föredragning om verksamhetsberättelse och föreningens ekonomi.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och kommer att uppdateras till nästa möte tillsammans med
årsredovisning. Nästa möte föreslås bli en extra föreningsstämma.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
Bordläggs till extra föreningsstämma.
7. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Det har kommit ett förslag att byta verksamhetsår till kalenderår, därmed redovisas detta år som 2014-0701 – 2015-12-31. Detta innebär en revidering av stadgar som föreslås beslutas på en extra
föreningsstämma.
8. Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
Ordförande: Marie Ericsson,
Kassör: Anna Östlund
Ledamöter: Therese Quiding, Annicka Ellergren, Jenny Hagberg Eriksson samt Kathrin Ahlstrand.
9. Val av revisor och en ersättare
Jill Bederoff valdes till revisor, ersättare är tillsvidare vakant.

10. Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen valberedning, bestående av en sammankallande
och övriga ledamöter
Valberedning: vakant
11. Fastställande av medlemsavgift
Beslut att fortsätta med 100 kr som tidigare.
12. Övriga frågor
Extra föreningsstämma ska hållas 19 januari 2016. På detta möte skall dagordning innehålla stadgeändring
13. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
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