Protokoll fört vid årsmötet för Ljungdalaskolans föräldraförening
torsdagen den 1 mars 2012 på Mötesplats Ljungdala
Deltagare vid årsmötet
Anna Romberg, Gunilla Edvinsson, Marie Götesson, Anette Andersson,
Monica Prins, Maria Andersson, Mathias Edvinsson, Agneta Pettersson,
Lena Andersson, Ola Persson, Göran Månsson, Jonas Andersson,
Qahraman Bashar, Mounzer Zaher, Magnus Strömblad och Edina Burazerovic.
Interimsstyrelsens ordförande Magnus Strömblad öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
1. Val av
a) Mötesordförande:
b) Mötessekreterare:
c) Två justerare tillika rösträknare:

Magnus Strömblad
Marie Götesson
Monica Prins och Jonas Andersson

2. Fråga om mötet blivit korrekt kallat
Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg under övriga frågor, punkten antagande av
stadgar.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
Magnus Strömblad delgav mötet att då det inte varit någon förening fram till nu så har
det inte skrivits någon verksamhetsberättelse. Interimsstyrelsen har under året haft
möten och också anordnat två discon för skolans elever.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till medlemsavgift är 50 kronor per familj och termin.
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlem är att medlemsavgiften även kan betalas som läsårsavgift
med 100 kronor.
7. Redovisning av kassa
Föreningen har idag 5 283 kronor som är förtjänst från de tillfällen då det ordnats
skoldisco.
8. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften blir 100 kronor per läsår och att det kommer
att finnas möjlighet att betala antingen per termin eller läsår.

9. Val av styrelse
a) Ordförande på ett år:
Magnus Strömblad
b) Övriga ordinarie ledamöter (6 personer) samt suppleanter (2 personer)
Monica Prins, Marie Götesson, Gunilla Edvinsson,
Mounzer Zaher, Göran Månsson, Edina Burazerovic,
Jonas Andersson, Anna Romberg.
10. Val av valberedning på ett år (3 personer)
Till valberedningen valdes Ola Persson, Maida Rakovic och Maria Andersson.
11. Övriga frågor
• Antagande av stadgar
Årsmötet beslutade att föreslagna stadgar antogs och härmed har
Ljungdalaskolans föräldraförening bildats.
Ordförande Magnus Strömblad avslutade Ljungdalaskolans föräldraförenings första årsmöte
och tackade samtliga deltagare för visat intresse.

__________________________
Magnus Strömblad, ordförande

__________________________
Marie Götesson, sekreterare

__________________________
Monica Prins, justerare

__________________________
Jonas Andersson, justerare

