
 

 

ÅRSMÖTE 2017-09-27 
Målsmännens Förening vid Södra Latin (MFSL) 

Protokoll 

 

1. Årsmötet öppnades 
 

2. Frågan om mötet är behörigen utlyst 
- Beslut: Mötet har utlysts enligt föreningens stadgar 
 

3. Dagordningens godkännande 
- Beslut: Dagordningen godkändes 
 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
- Beslut: Niklas Frank och Helena Bjuremalm valdes till ordförande respektive 

sekreterare för årsmötet 
 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
- Beslut: Årsmötet valde Richard Butler och Henrik Ask till justeringsmän 

 
6. Presentation av styrelsen 

- Information: Den sittande styrelsen presenterade sig. Margareta Ödmark 
(ordförande), Karin Fährlin, Helena Bjuremalm och Lars-Göran Floser avgår.  

 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse 

- Information: Verksamheten presenterades av föreningens ordförande 
Margareta Ödmark och den ekonomiska redogörelsen av kassör Elin Malmer 

 
8. Revisionsberättelse 

- Information: Revisionsberättelsen presenterades av föreningens revisor Helén 
Nåtoft 

- Beslut: Revisionsberättelsen fastställdes av årsmötet 
 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
- Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret 
 

10. Val av ordförande, övriga ledamöter samt suppleanter 
- Beslut: Årsmötet valde enhälligt följande medlemmar: 

 
- Richard Butler (omval, ordinarie) 
- Niklas Frank (omval, ordinarie, tillika ordförande) 
- Elin Malmer (omval, ordinarie) 
- Angie Forsell (omval, ordinarie) 
- Moa Mattis (nyval, ordinarie) 



 
 

 
 

- Olle Hovander (nyval, ordinarie) 
- Kajsa Frizell (nyval, ordinarie) 
- Joakim Bergström (nyval, suppleant) 
- Maria Anderhagen (nyval, suppleant) 
- Dana Galouzo (nyval, suppleant) 
- Lotta Sundell (nyval, suppleant) 
 

11. Kollegiets val av adjungerad ledamot och suppleant 
- Information: Skolans samtliga rektorer är adjungerade som ledamöter. 
- Någon suppleant har inte utsetts. 
 

12. Elevkårens val av adjungerad ledamot och suppleant 
- Information: Elevkårens val är Ellen William-Olsson som ledamot och Max 

Otherman är suppleant. 
 

13. Val av ordinarie revisorer och suppleanter 
- Beslut: Årsmötet valde Helén Nåtoft till ordinarie revisor.  
- Någon kandidat till suppleant fanns inte. 
 

14. Val av valberedning 
- Beslut: Årsmötet valde om sittande valberedare Sverker Hanson  
 

15. Bestämmande av årsavgift 
- Årsavgiften uppgår till 250 kronor per hushåll och år. 
- Beslut: Årsmötet fastställde årsavgiften till 250 kronor per år.  
- Beslut: Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att på vårkanten besluta 

om årsavgift inför nästa läsår så att denna kan finnas med i utskicket till 
medlemmarna inför höstterminen 2018. 

 
16. Övriga frågor 

- Den avgående styrelsen avtackades med varsin bok 
- Inga övriga frågor hade anmälts 
 

17. Årsmötet avslutades 
 
 

Protokollet justerat av:  
 
 
 
Richard Butler, ort och datum  Henrik Ask, ort och datum 
 
Hm_ask-at-hotmail.se 


