MÅLSMÄNNENS FÖRENING SÖDRA LATIN (MFSL)
PROTOKOLL
MFSL:s årsmöte 30 september 2020

1. Årsmötet öppnades
2. Frågan om mötet är behörigen utlyst
- Frågan besvarades med ja.
3. Dagordningens godkännande
- Dagordningen godkändes
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
- Karin Alexandersson valdes till ordförande för årsmötet
- Elin Linnarsson valdes till sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
- Lena Heffler och Carina Noree valdes till justeringspersoner tillika
rösträknare
6. Presentation av styrelsen
- Styrelsens nuvarande ledamöter presenterades, likaså elevkårens
representant i styrelsen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse
a. Presentation av verksamheten:
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- MFSL:s ordförande Karin Alexandersson gick igenom
verksamhetsberättelsen, inklusive styrelsens huvudsakliga
arbetsområden, sammansättning av styrelsen och antalet möten
(tio möten sedan förra årsmötet).

b. Ekonomisk redogörelse:
Föreningens kassör Elin Linnarsson gick igenom redogörelsen.
8. Revisionsberättelse
Föreningens ordinarie revisor Helén Nåtoft hade fått förhinder och
deltog inte i mötet, revisorsuppleant Benjamin Malinowsky närvarade
dock. Karin Alexandersson läste upp revisionsberättelsen som
konstaterade att bokföringen är korrekt, resultaträkningen är tydlig
och räkenskaperna är omsorgsfullt ordnade.
Revisorn föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter
Årsmötet beslutade att välja in:
- Karin Alexandersson, ordförande (omval)
Som ledamöter och suppleanter valdes:
-

Elin Linnarsson (omval)
Jenny Cohen (omval, sista året)
Amalia Årfelt (omval, sista året)
Sara Gyllestad (nyval)

-

Jessica Martinsson (ny suppleant)
Lena Heffler (nyval)
Marianne Loor (nyval)
Carina Noree (nyval)

11. Kollegiets val av adjungerad ledamot och suppleant
- Skolledningen ska återkomma med namn på ledamot och suppleant
12. Elevkårens val av adjungerad ledamot och suppleant
- Thyra Carlsson är elevkårens adjungerade ledamot fram tills ny vice
ordförande i elevkåren väljs i februari/mars 2021.
13. Val av ordinarie revisorer och suppleanter
- Benjamin Malinowsky (tidigare revisorssuppleant) och Per Enocsson
(nyval) valdes till ordinarie revisorer
- Till revisorssuppleanter utsågs Elsa Berlin och Gustav Remestad
(båda nyval)
14. Val av valberedning
- Thyra Carlsson utsågs till valberedning
15. Bestämmande av årsavgift och ekonomisk planering
- Årsmötet beslutade att föreningens årsavgift om 300:- ska ligga kvar
16. Övriga frågor som diskuterades:
- Kostnaden för porto/ nyhetsbrev diskuterades. Ett förslag är att
digitalisera nyhetsbrevet helt eller delvis genom är att låta
intresserade vårdnadshavare anmäla sig för utskick per e-post.
Styrelsen ska undersöka möjligheterna för detta.
- Distansundervisningen - kan vara viktig fråga för MFSL att följa
beroende på vad elevernas behov i frågan är framgent.
- Annonsera i Latin Lover - är ett förslag för att fler vårdnadshavare
ska hitta till MFSL.
17. Årsmötet avslutades
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- Utanför årsmötet avtackades föreningens avgående revisor Helén
Nåtoft och avgående styrelseledamoter Lotta Sundell, Pedro
Ordenes och Alexandra Anelli.
Vid protokollet:
Elin Linnarsson

Protokollet justerat av:
Carina Noree

Lena Heffler

