Årsmöte 2011

Målsmännens förening i Södra latin (MFSL)
Protokoll från årsmötet 5 oktober 2011

1. Årsmötet öppnas
Ordförande Inger Ahlbäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
2. Frågan om mötet är behörigen utlyst
Årsmötet ansåg att mötet var behörigen utlyst.
3. Dagordningens godkännande
Årsmötet godkände dagordningen

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Till årsmötets ordförande valdes Inger Ahlbäck och till sekreterare Margareta Ödmark
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Conrad Skogberg och Karin Rongedal
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redogörelse
Ordförande Inger Ahlbäck läste upp styrelsens verksamhetsberättelse.
Kassör Gunilla Adrianzon redogjorde för föreningens ekonomi.
Årsmötet beslutade att lägga dokumenten till handlingarna. Se bilaga 1 och 2.
7. Revisionsberättelse
Revisor Sven Måhlén läste upp revisionsberättelsen och berömde kassörens och styrelsens
arbete.
Årsmötet beslutade att lägga dokumentet till handlingarna. Se bilaga 3.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisor Sven Måhlén föreslog årsmötet att styrelsen skulle bevilja styrelsen
ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Val av ordförande, kassör, sekreterare och övriga ledamöter samt suppleanter
Britt Serander, valberedningen, redovisade valberedningens förslag:
Ordförande
Olof Mattisson
Kassör
Conrad Skogberg
Sekreterare
Margareta Ödmark
Ledamöter
Mats Ceder, Petra Ahston Inkapööl,
Inger Frendel och Karin Rongedal
Suppleanter
Inga förslag
Årsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag.

10. Kollegiets val av ordinarie lärarrepresentant och suppleanter
Till ordinarie lärarrepresentant och adjungerad ledamot i styrelsen är
rektor Patrik Biverstedt utsedd. Ingen suppleant är utsedd.
Årsmötet beslutade att godkänna rektor Patrik Biverstedt som ordinarie lärarrepresentant
och adjungerad ledamot i styrelsen.
11. Elevkårens val av ordinarie representanter och suppleanter
Elevkåren var inte representerad vid årsmötet. Till elevkårens representant och adjungerad
ledamot i styrelsen föreslogs elevkårens ordförande eller den person som är utsedd av
elevkårens styrelse samt en suppleant.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
12. Val av ordinarie revisorer och suppleanter
Till ordinarie revisor föreslogs Sven Måhlén (omval) och till suppleant
Inger Ahlbäck (nyval).
Årsmötet beslutade att godkänna förslagen.
13. Val av valberedning
Till ordförande i valberedningen föreslogs Helena Stensö som accepterade under
förutsättning att valberedningen under året utökas med ytterligare en ledamot.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
14. Bestämmande av årsavgift
Den nu avgående styrelsen har föreslagit att MFSL:s årsavgift fr.o.m. läsåret
2012-2013 höjs från 200 till 250 kronor per familj och läsår. Detta för att kompensera ökade
omkostnader och även i framtiden i samma omfattning kunna genomföra och ge bidrag till
aktiviteter som är till nytta och glädje för skolans elever.
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.
15. Övriga frågor
Karin Rongedahl ställde frågan om hur de nollningsfester som eleverna själva arrangerat i
höst avlöpte. Årsmötet konstaterade att frågan lämpligen kan ställas till elevkårens
ordförande vid kommande styrelsemöte.
Britt Serander framförde ett stort tack till den avgående styrelsen och till avgående ledamot
i valberedningen för ett väl genomfört arbete.
16. Årsmötet avslutas
Inger Ahlbäck förklarade årsmötet avslutat och tackade alla närvarande.
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