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     Protokoll årsmöte 

     2014-04-24 

 

 

 

Årsmöte Föräldraföreningen MD – Föräldrar Södertörns Friskola 
 

Tid och plats 

24 april 2014 klockan 18.30 på Södertörns Friskola, Björnkullaringen 42, 141 54 Huddinge. 

 

Närvarande 

Lena Pettersson 

Marie Ström 

Eva Helin 

Pia Jacobsson 

Annika Hällgren 

Caroline Lindvall 

Hans Jendervall 

Daniel Karström 

Susanne Genc 

Sofia Bertling 

Jenny Åberg 

 

Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Lena Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. Fråga om mötet blivit 

behörigt kallat. Svar: ja 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 

Årsmötet beslutade att välja sittande ordförande Lena Pettersson och sittande sekreterare 

Marie Ström. 

 

§ 4 Val av två justeringsmän, som jämte mötesordförande ska justera protokollet, samt 

vara rösträknare 

 

Årsmötet beslutade att välja Daniel Karström och Sofia Bertling. 
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§ 5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse delades ut och kunde läsas av mötesdeltagarna. 

 

§ 6 Föredragning av revisorernas berättelse 

 

Eva Helin presenterade revisorernas berättelse. 

 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

 

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

 

Årsmötet beslutade enhälligt att fastställa medlemsavgiften till 0 kr. 

 

§ 9 Val av ordförande för en tid av 1 år. Val av 2 suppleanter 

 

Ordförande Lena Pettersson har avslutat sin mandatperiod och årsmötet beslutade att välja 

Daniel Karström till ny ordförande. Årsmötet beslutade även att välja Jenny Åberg och Susanne 

Genc till suppleanter. 

 

§ 10 Val av revisor och en revisorssuppleant 

 

Årsmötet beslutade att välja sittande revisor Joakim Hällgren och Niklas Helin som 

revisorssuppleant. 

 

§ 11 Val av minst två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av dessa ska en vara 

sammankallande 

 

Årsmötet beslutade att välja sittande ledamöter, Björn Andersson och Maria Bergman. 

 

§ 12 Inkomna motioner (ska vara inkomna till styrelsen senast en månad före årsmötet) 

 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§ 13 Övriga frågor 

 

Eva Helin, kassör och Gabriella Hammarberg, ledamot har båda avslutat sin mandatperiod på 1 

år. Marie Ström, sekreterare har begärt att få avgå från sin mandatperiod på 2 år. 

 

§ 14 Mötets avslutande 

 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

_______________________           ____________________             ___________________ 

Vid protokollet: Marie Ström          Justerare: Daniel Karström           Justerare: Sofia Bertling 


