Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Föräldraföreningen vid
Kungliga Svenska Balettskolan
Måndagen den 10 oktober 2016 kl. 18 Sal L3.
Närvarande; Raimo Niskanen, Lena Boberg, Jesper Jerresten, Ulla Niskanen, Sarah Andrée,
Elisabeth Karlström, Josephine Björklund, Jonas Jacobsson, Marie Mossle, Pernilla Hyll, Anneli
Rosby och Per Ahlström.

1. Årsmötets öppnande
Pernilla förklarade mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande
Pernilla Hyll valdes till mötets ordförande.

3. Val av protokollförare
Marie Mossle valdes att skriva protokoll.

4. Val av två justeringspersoner
Annelie Rosby och Lena Boberg valdes att justera protokollet.

5. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet
Ja allt gick till som det skulle.

6. Fastställande av dagordning/föredragningslista
Utskickad dagordning fastställdes.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Pernilla sammanfattade vad föreningen gjort under året:
 Jobbat på en Föräldrahandbok tillsammans med skolledningen
 Gjort schema för vilken klass som har fikaansvar vid vilken föreställning
 Arrangerat en Halloweenfest för åk 4-9
 Hjälpt till på Nordic Dance Seminar
 Köpt in och sålt skolkläder till elever på skolan – alla har likadana kläder så de
behöver verkligen namnmärkas.
 Klädbytardag i början av höstterminen

8. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna arbetsåret
Lena gick snabbt igenom redovisningen; inga oförklarliga under- eller överskott eller
andra frågor.
 Vi ansvarar både för en stipendiefond och har en vanlig kassa.
 Lager 28 tkr skolkläder
 Medlemsavgifter 18950: Skolkläder 62340:-

9. Revisorernas berättelse
Inga revisorer närvarande.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Ja, styrelsen fick ansvarsfrihet.

11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsåret
Beslut togs om att behålla 200 kr per familj och år.

12.Mötets val av styrelse för verksamhetsåret 2016/17
Ordförande - Pernilla Hyll
Kassör - Lena Boberg
Ledamot och biträdande kassör - Marie Mossle
Sekreterare – Marie Mossle
Ledamöter - Raimo Niskanen, Elisabeth Karlström, Anneli Rosby och Sarah Andrée
Suppleanter – Josephine Björklund och Per Ahlström

13.Mötets val av två revisorer och en revisorssuppleant
Revisorerna från förra året sitter kvar, men vi ska fråga i klasserna efter kandidater.

14.Mötets val av valberedning
Lena Grute och Mattias Hyll. Lena sammankallande.

15.Presentation av och votering om inkomna motioner
Inga inkomna motioner.

16.Övriga frågor






Det skulle vara vettigt att arrangera fika under intagningsdagara, och vi kom fram
till att 4:orna borde ta hand det.
Vi borde starta en FB-grupp för FFs styrelse.
Och även en för FF-medlemmar.
Det ansågs att duscharna behöver fräschas upp.
Förslag om att skaffa Swish till FF diskuterades men ansågs för dyrt.

17.Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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