Årsmöte Kungliga Svenska balettskolans Föräldraförening
Datum: 2017-10-23
Plats: Kungliga Svenska Balettskolan
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Årsmötet öppnades av Raimo Niskanen.
Raimo valdes till mötesordförande.
Marie Mossle valdes till att föra protokoll.
Anneli Rosby och Pernilla Hyll valdes till justerare.
Mötet utlystes stadgeenligt.
Dagordningen fastställdes.
Raimo gick snabbt igenom verksamhetsberättelsen från det gångna året.
Berättelsen bifogas.
8. Lena Boberg, kassör, gick igenom den ekonomiska redovisningen. Denna visade
på en minuspost som till stor del kan förklaras av väldigt lågt antal betalande av
årsavgiften. Detta beror i sin tur på dålig information från styrelsens sida.
Balansräkningen bifogas mötesprotokollet. På föreningens konton finns i
dagsläget 202000 kr respektive 248000 kr (stipendiefonden). Föreningen lade
under året cirka 7000 kr på sponsring till danslägret Nordic Dance Seminar som
skolan anordnade i augusti.
9. Linda Hildebrand gick igenom revisorernas berättelse. Då hon fick detta på sitt
bord väldigt sent gjordes detta kort men inga speciella konstigheter fanns. Dock
önskade hon att styrelsen skulle gå igenom sina rutiner för underlag i framtiden.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Det beslutades att årsavgiften på 200 kr per familj och år skulle behållas men att
styrelsen måste bli bättre på att informera om att den ska betalas in samt hur och
varför. Detta borde tydligast göras av klassrepresentanterna i respektive klass på
det första föräldramötet vid skolstart i augusti varje år. Den nya 4:an får någon av
de andra representanterna besöka. Eftersom informationen varit bristfällig
denna termin kom vi överens om att sätta ihop ett mail som ska gå ut till alla
klasser med information.
12. Val av styrelse för verksamhetsår 2017/2018:
Ordförande: Anni Heimann (Emanuel klass 9)
Kassör: Lena Boberg (Moa klass 6)
Bitr. kassör: Marie Mossle (Eskil klass 6)
Ordinarie ledamöter:
Raimo Niskanen (Matilda klass 8)
Elisabeth Karlström (Patrick klass 9)
Anneli Rosby (Hilda klass 7, Selma GY1 och Albin GY2)
Sarah Andrée (Dania klass 5)
Pernilla Hyll (Elliot klass 4)
Lovisa Öhnell (Ida klass 4)
Suppleanter:
Per Ahlström (Bonnie klass 6)
Josephine Björklund (Bonnie klass 6)
Lena Grute (Katarina klass 7)

13. Linda Hildebrand valdes till revisor, revisorssuppleantrollen är vakant.
14. Till valberedningen valdes Mattias Hyll (Elliot klass 4) och Joel Lallerstedt (Rufus
klass 4).
15. Inga inkomna motioner.
16. Övriga frågor:
Vi diskuterade lite snabbt om att binda stipendiefonden men kom fram till att det
inte fanns en enkel lösning på detta på grund av årliga utbetalningar. Linda och
Lena skulle prata vidare om detta och ev. återkomma med förslag. Lena tog även
på sig att författa det mail som ska gå ut till alla klasser gällande årsavgiften.
Vi fick även en fråga om vi i Föräldraföreningen även engagerar oss i frågor
gällande saker skolinspektionen kan ha åsikter om och svaret är att det gör vi.
Finns frågor gällande dylika saker som föräldrar vill ta upp går det bra att höra av
sig till Föräldraföreningen med det. Föräldraföreningen är även remissinstans vid
förändringar osv.
Vi diskuterade även och bestämde att vi ska arrangera en Halloweenfest på
skolan den 11 november. Eleverna i klass 9 ska hjälpa till att arrangera.
Slutligen pratade vi om den Facebookgrupp som Föräldraföreningen startat och
som alla familjer som betalat årsavgiften är välkomna att ansluta sig till. Gruppen
är tänkt att användas bland annat som informationskanal och det är även tänkt
att öppna en ”köp och sälj”-del. Gruppen heter ” Kungliga Svenska Balettskolans
Föräldraförening (medlemmar)”. För de som vill gå med i gruppen går det bra att
söka upp den och ansöka om medlemskap.
17. Mötet avslutades.

