Gymnasium Djrnsholm
ForaidrafOreningen vid viktor Rydbergs

Protokoll -Årsmote

20L7
protoko1 - Föräldraföreningen \rRG Diumholm Årsmöte L4 s€ptember
Dagordning
1. Mötsts öPPnmde
2. Val av mötssordfiörande
3. Yal av mötessekret§rare
4. Val av två prsoner att justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen
6. Faststiillande av röstliingd
? . ÅrsmÖtets behöriga utlYsande
8. Verksamhetsberätelse och ekonomiskkrättelse
9. Revisionsberiittelse och faststälande av balansriikning

s§relse
10. Fragan om anwarsfrihet frr avgående
forslag
styrelsens
11. Behaadting av inkomna motioner oh
12. Val av ordfÖrande
13. Val av kassör
14. Val av öwiga ledamöter
15. Val av suPPleanter
16. Val av revisor
17. Val ny y6l§ffs{tning
18. Möt§ts avslutande

Närvarande:AnnaJonassen,ÄgnetaFalkenberg'JohannaGavefalk,EvaLunderquist
soderblom
Martina Ekman' Klas Hillström' Magnus
Frå,nvarande: christina Jungner, Tara sonnorp,
Plats:

§

I Ordförande

På skolan

fiörtlarade mötet Öppnat

Yal av mötesordfrrmde
till mötesordförande, Årsmotetbifaller frrslaget'
sitande ordförande, Anna Jonassen fiireslås
§2

§ 3 Vat av mötessekreterare

Fausti
Valberedningen foreslär Cecilia Tosting

till

sekreterare' ÅrsmOtetbifaller förslaget'
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Val at &ilpersoner att justera protokollet
justerar protokollet, Årwotet bifaller
Ordftrande foreslår att Agneta Falkenberg mh Eva Lunderquist
§4

förslaget.
§ 5 Godkamande avdagordaingen

Årsmötet godktirner dagordningen, som läggs till handlingarra.
§ 6 Fastställande av röstlängd

Röstliingd faststålls över samtliga niirvaraade på Årsmotet. Röstliingden läggs
§7

till

handlingarna'

fumötets behöriga utlYsode

De närvarmde bifaller att Årsmötet utlys1' på

khörigt

sätt genom kallelse.

berättelse
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk
FF ordnat under åreq t ex:
som
aktiviteter
om
de
Ordfiiranden informerar

e
r
r
.
o
.
.
o

FF har organiserat talare på skolan tex Andreas Carlsson
Ordnat Jullunch fiir personalen på skolan på Monrads
ordnat frreliisae om förnybar energi frr Narur-kla§serna - Max Metelius
Alla ekonomistudenter har undsr varen ffitrbesoka Handels

Oridnatstudenthiko§t

Bidra$ttill treornas shdentbal
Bidragtt till stipendium Bästa kamrat årskurs I

och 2

Sponsratmusikalen

med en liten fiirlust frr året (cirka
Kassören informerar om frreningens ekonomi, föreningen har gåfi
kassaposition, så fiÖreningens
21tla) p.g.a. högt deltagmde pä Jullunchen, men har forfarande en stark

ekonomi är forBat god.
av balansräl«ing'
§ 9 Revisionsberiittslse och faststiillande

ÅrsmOtet beslutar att fastställa
Ordforanden informerar om revisionen och revisionsbsrättelsenbalansriikningen.

§ 10 Fragan om ansvarsfrihet frr avgående styrelse
Ordforanden lyfter frågan om ansvarsfrihet frr avgående

s§T else,

Årsmötst bifaller frågan'
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motioner och s§relsens fÖrslag
§ 11 Behandling av inkomna
Ordflöranden konstaterar atl inga motioner inkommit'
§ t2 Val av ordförande
fusrötet bifaller forslaget'
valbererlninger föreslår Joh*nna Gavefalk till ny ordförande§ 13 Val av kassÖr
bifaller forslaget'
Valberedningen föreslår Eva Lunderquist till kassör- ÅrsmÖtet
§

14

Val av övriga ledamöter

itr tillgiinglig lor omval som ledamot'
Siuande ordförande Ånna Jonassen irformerar att hon
Ekman och Magnus söderblom ftir omval'
valbereclningen foreslår också Klas Hillström, Martina

Årsmötet bifaller fÖrsla get§ 15 val av suppleante
^L ^ --- E-oioinocr
Freisinger
valberedningen foreslår Jennifer Dahlberg och Anna
v

Itill suppleanter'

Ärsm'ötet bifaller

alberedningens förslag-

§ l6 Val av övriga revisor
Valberedningen örsslfu Christina Jungner

till

revisor, med Agneta Falkenberg som suppleanl Årsmötet

bifaller förslaget.
§ I7 Val av valberedning
fusmotet bifaller forslaget'
Jacqueline oker-Blom ftreslås till niista års valberedning.
§ 18 Mötst§ avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat'

Eva

Lunderquistt-l

