Protokoll från årsmöte i Svenska Balettskolans i Stockholm Föräldraförening
Datum: 2018-10-16
Plats: Uppehållsrummet på plan 7 på Kungliga Svenska Balettskolan
Deltagande styrelseledamöter
Marie Mossle
fd
Raimo Niskanen
klass 8
Pernilla Hyll
klass 4
Anneli Rosby
klass 7 + Gy1 + Gy2
Per Ahlström
klass 6
Lena Grute
klass 7
Josephine Björklund klass 6
Lovisa Öhnell
klass 4
Övriga deltagare
Niklas Bolin Djanaieff
Tobias Eltell
Mattias Hyll
Tiina Wallmark
Kenneth Andersson Rengart
Ulla Niskanen
Katarina Stennert

Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Sekreterare

klass 4
klass 8
klass 5
klass 4
Gy 1
klass 9
klass 8

1. Årsmötets öppnande
Tf styrelseordförande Pernilla Hyll öppnade mötet.
2. Val av mötesordförande
Pernilla Hyll valdes till mötets ordförande.
3. Val av protokollförare
Lovisa Öhnell valdes till protokollförare.
4. Val av två justeringspersoner
Mattias Hyll och Anneli Rosby valdes till justeringspersoner.
5. Fråga om stadgeenlig utlysning av mötet
Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning/föredragningslista
Dagordningen fastställdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Pernilla Hyll redovisade den tidigare utskickade verksamhetsberättelsen (bilaga 1).
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Fråga ställdes om föräldraföreningens relation med nya rektorn. Pernilla berättade att
de första kontakterna har varit mycket positiva.
Fråga ställdes om policy för tävlingar. Pernilla berättade att den konstnärliga chefen
Cecilia Selander Moss har uttryckt att hon inte anser att eleverna ska tävla vid för ung
ålder. Tävlingar tillåts, men det är ingenting som skolan kommer att fokusera på.
8. Styrelsens ekonomiska redovisning för det gångna arbetsåret
Pernilla Hyll föredrog den ekonomiska redovisningen för året (bilaga 3).
Marie Mossle konstaterar att intäkterna för tågbiljetter till Nordic seminar inte är
medräknade i posten ”Inbetalningar Nordic seminar”.
Stämman konstaterade också att posten Fordringar stipendiefond har ökat med
14 000 kr, medan endast 3000 kr har betalats ut i stipendier.
Lovisa Öhnell noterade att betalningen för kostföreläsningen inte verkar vara bokförd
i resultaträkningen.
Stämman önskar att dessa oklarheter reds ut, och att en ny version cirkuleras i
föreningen för kännedom.
9. Revisorernas berättelse
Pernilla Hyll föredrog revisorsberättelsen för räkenskapsår 170701-180630 som
förberetts av Linda Hildebrand (bilaga 4).
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna arbetsåret
Stämman beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Beslut om framtida medlemsavgift
Det beslutades att årsavgiften även fortsättningsvis ska vara 200 kr per familj och år.
12. Val av styrelse för verksamhetsåret 2018-19
Följande styrelse valdes intill nästa årsstämma:
Till ordförande valdes Pernilla Hyll (Elliot klass 5), tidigare ledamot och tf ordförande
sedan Anni Heimann lämnade styrelsen.
Till kassör och biträdande kassör hade valberedningen inte hittat några kandidater.
Stämman beslutade därför att styrelsen får i uppdrag att utse en kassör bland
ledamöterna.
Till ordinarie ledamöter valdes:
Raimo Niskanen (Matilda klass 9) – återval
Anneli Rosby (Hilda klass 8 + Selma Gy 2 och Albin Gy 3) – återval
Lovisa Öhnell (Ida klass 5) – återval
Lena Grute (Katarina klass 8) – tidigare suppleant
Per Ahlström (Bonnie Klass 7) – tidigare suppleant
Niklas Bolin Djanaieff (Fabienne klass 4) – ny ledamot
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Suppleanter, 1-3 st:
Josephine Björklund (Bonnie klass 7) – återval
Tobias Eltell (Otto klass 8) – nyval
Det noterades att Anni Heimann, Lena Boberg, Marie Mossle, Elisabeth Karlström
och Sarah Andrée lämnar styrelsen och sina uppdrag.
13. Mötets val av en revisor och en revisorssuppleant
Stämman hade inget förslag på revisor och revisorssuppleant. Stämman beslutade att
skicka ut en fråga till föräldrarna för att se om någon kan åta sig detta uppdrag.
14. Val av valberedning inför nästa årsmöte
Till valberedning återvaldes Mattias Hyll (Elliot klass 4) som ordinarie och Joel
Lallerstedt (Rufus klass 4) som suppleant.
15. Förslag på ändringar i Stadgarna för Svenska Balettskolans i Stockholm
Föräldraförening.
Pernilla Hyll gick igenom föreslagna ändringar i stadgarna för föreningen. Stämman
beslutade att anta de nya stadgarna enligt bilaga 2.
16. Presentation av och votering om inkomna motioner
Inga inkomna motioner.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
18. Mötets avslutande
Mötets ordförande Pernilla Hyll avslutade mötet och tackade för allas deltagande.

Mötets ordförande:

Vid protokollet:

…………………………..

…………………………..

Pernilla Hyll

Lovisa Öhnell

Justerat av:

Justerat av:

…………………………..

…………………………..

Mattias Hyll

Anneli Rosby
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