Protokoll fört vid årsmöte i Föräldraföreningen vid Kungliga Svenska
Balettskolan i Stockholm
Dag, plats och tid: den 19 oktober 2015, Kungliga Svenska Balettskolan sal L3 kl 18 - 19
Närvarande: Pernilla Hyll, Anneli Rosby, Raimo Niskanen, Linda Hildebrand, Lena Boberg,
Madina …, Marie Mossle, Elisabeth Blomberg Karlström, Ulla Niskanen, Elin Dahlkvist Frid

1. Årsmötets öppnande
Sittande ordförande Pernilla Hyll öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
2. Val av mötesordförande
Pernilla Hyll valdes till mötesordförande.
3.Val av protokollförare
Marie Mossle valdes till protokollförare.
4. Val av justerare
Linda Hildebrand och Anneli Rosby valdes till justerare.
5. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet
Stämman godkände utlysningen av mötet.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Kassör Linda Hildebrand presenterade styrelsens verksamhetsberättelse för arbetsåret 2014 –
2015, (se bilaga). Styrelsen kan se tillbaka på ett intensivt arbetsår då vi har lagt grunden till ett
fortlöpande samarbete med skolans ledning, genomfört en enkätundersökning om dansämnet
samt förbättrat föreningens ekonomi tack vare den ökade intäkten från medlemsavgifter,
caféverksamhet samt försäljningen av skolkläder. Föräldraföreningen har även ordnat en resa till
Oslo för åk 7 – 9 för deltagande i det Nordiska seminariet. Stipendier till två avgångselever i
gymnasiet har delats ut från föräldraföreningens stipendiefond.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna verksamhetsåret
Kassör Linda Hildebrand presenterade den ekonomiska redovisningen för arbetsåret 2014/201.
(Se bilaga) Årets resultat 5.637 kr är hänförlig till medlemsavgifter samt kläd- och
väskförsäljningen. Resultat för Fonden hamnar på -2.572 kr på grund av den svaga utvecklingen
av fondvärdet.
9. Revisorernas berättelser
Revisor Stefan Silfver som befann sig på resa hade tagit del av den av styrelsen framlagda
ekonomiska redovisningen och lämnade en revisionsrapport genom e-post. Han har inte funnit
anledning till någon anmärkning utan kunde tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
Stämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad – dvs 200 kr per familj/
verksamhetsår. Styrelsen ska försöka få med fler betalande familjer eftersom medlemsavgifterna
är den viktigaste inkomstkällan för föreningen och bekostar fester och andra aktiviteter som
föreningen ordnar.
12. Mötets val av styrelse för det kommande verksamhetsåret
Följande styrelseledamöter/suppleanter valdes:
Ordförande: Pernilla Hyll (åk 8)
Sekreterare: Linda Hildebrand (åk 9)
Kassör: Lena Boberg (åk 4)
Ledamot: Marie Mossle (åk 4) biträdande kassör
Ledamot: Anneli Rosby (åk 5+9)
Ledamot: Raimo Niskanen (åk 6)
Ledamot: Elisabeth Blomberg Karlström (åk 7)
Ledamot: Annika Öhrn (åk 8)
Ledamot: Lars Österlund (Gy 1)
Suppleant: Elin Dahlkvist Frid (åk 5)
Suppleant: Lotta Cramer (åk 4)
Suppleant: Lotta Pierrou (åk 6+7)
13. Mötets val av revisorer
Per Hildebrand valdes till revisor av stämman. Monika Falk valdes till revisorssuppleant.
14. Mötets val av valberedning
Lena Grute och Mattias Hyll återvaldes till valberedning. Lena Grute är sammankallande i
valberedningen.
15. Presentation av och votering om inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns att presentera.
16. Övriga frågor - Stadgeändring
Stämman beslutade att ändra föreningens stadgar enligt följande: §4 ” Styrelsen är sammansatt
av ordförande, kassör, sekreterare och minst fyra ledamöter samt minst två suppleanter.”
Stämman beslutade att föreningen skall heta ”Kungliga Svenska Balettskolans
Föräldraförening”. Stipendiefonden skall heta ”Kungliga Svenska Balettskolans
Föräldraförenings Stipendiefond”.
17. Mötets avslutande
Eftersom inget annat framkom avslutade ordförande Pernilla Hyll årsmötet.
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