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Föräldraföreningen Nya Elementar Skola
Tisdagen den 17 januari 2017
Skolans Café Nya Elementar, BROMMA
Närvarande: Marie Ericsson, Jenny Hagberg-Eriksson, Katrin Ahlstrand, Annica Ellergren, Katja Ambold,
Pernilla Almgren, Stina Ljungkvist och Theresé Quiding
Frånvarande: Josef Sayegh

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av mötesordförande, sekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare
Mötesordförande Marie Ericsson, sekreterare Jenny Hagberg Eriksson,
Justeringsmän och tillika rösträknare Pernilla Almgren och Theresé Quiding
4. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
Ja, kallelse för mötet gick ut den 20 dec 2016
5. Föredragning om styrelsens verksamhetsberättelse av Annica Ellergren och
ekonomiska redovisning av Stina Ljungkvist, Stina redovisade även revisorns
berättelse. Verksamhetsberättelsen och föreningens ekonomi kunde läggas till
handlingarna. Föreningen hade under 2016 39 betalande medlemmar (ett 70-tal
2015). Föreningen uppvisar ett negativt resultat om 608 kr, men det finns likvida
medel i föreningen sedan tidigare år.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorn har gått igenom räkenskaperna och godkänt dessa. Revisorn har
därmed gett styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutar att ge ansvarsfrihet till styrelsen.
7. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
Inga nya förslag har inkommit till styrelsen.
8. Val av styrelse med ordförande, kassör och minst en ledamot
Ordförande, Katja Ambold
Kassör, Stina Ljungkvist
Ledamöter; Marie Ericsson (fram till 9 juni), Katrin Ahlstrand (fram till 9 juni),
Annica Ellergren, Pernilla Almgren, Jenny Hagberg Eriksson, (Josef Sayegh)
9. Val av revisor och en ersättare
Jill Bederoff
Ersättare; vakant
10. Ordinarie föreningsstämma utser utanför styrelsen
valberedning, bestående av en sammankallande och övriga ledamöter
Till valberedningsledamot väljs Theresé Quiding (övriga vakanta)
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11. Fastställande av medlemsavgift
Förslag till höjning av medlemsavgift hålls
2 röster för 150kr och 6 röster för 200 kr
Medlemsavgiften fastställs till 200 kr för 2017.
12. Övriga frågor
a. Föräldraföreningen har drivit/informerat skolan om önskemål att arrangera
föreläsningar för elever, lärare och föräldrar med Maria Dufva i ett större
och årligt återkommande projekt. Detta skulle innebära stöd för den linjen
skolan valt. Dvs att vara en skola i framkant när det kommer till
användande av internet/sociala medier och IT-produkter.
För detta föreläsningserbjudande krävs skolans engagemang och
dedikation, där föräldraföreningen kan gå in och stödja ekonomiskt med
separata insamlingar. Här fortsätter diskussionen (Pernilla och Jenny) för
att få en garanti på dedikation och engagemang av skolans ledning innan
insamling kan hållas.
b. Fiss (Föräldralliansen i Stockholm stad) har skickat förfrågan till Nya
Elementars föräldraförening om att hjälpa till att engagera föräldrar.
Förslag är att inbjuda dem till nästa möte. Men i dagens läge tas inget
medlemskap upp hos dem.
c. Bestämde att ge gåva till ”Kurre” för att visa föreningens uppskattning för
hjälp med spolning av isbanan som han är engagerad i trots att Kurre inte
längre har barn på skolan.

13. Mötet avslutas med beslut om kommande styrelsemöten
Torsdagar 9 mars, 6 april och 11 maj, kl 18:30 i skolans cafe

Marie Ericsson
Ordf.

Jenny Hagberg-Eriksson
sekr.
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