Ulvsundaskolans föräldraförening
Årsmöte 1 oktober 2009 kl. 18 - 19
Närvarande: Mattias Henningsson, Lotta Haglund, Marie Kollberg, Sandra Olsson och Pelle
Carlsson
1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
Mötet utlystes 14 dagar före mötesdatum
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
4. Val av
a. Mötesordförande
Mattias Henningsson
b. Mötessekreterare
Lotta Haglund
c. Två justeringsmän och rösträknare
Marie Kollberg och Sandra Olsson
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande redogjorde för verksamheten under läsåret 2008/2009, och besvarade
frågor kring två av punkterna.
a. Kassörens redogörelse
Kassan redovisades av Marie Kollberg, eftersom kassören Caroline Edefalk
blivit sjuk. I kassan finns 7427 kronor.
b. Revisionsberättelsen
Revisor Mats Henriksson hade förhinder att närvara.
Både kassör och revisor ombeds redovisa vid nästa styrelsemöte.
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
7. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 150 kronor per familj och läsår.
8. Val av styrelseledamöter
a. Ordförande
Mattias Henningsson
b. Sekreterare
Lotta Haglund
c. Kassör
Marie Kollberg
d. Övriga ledamöter
Caroline Edefalk, Elisabeth Edén

9. Beslut om teckningsrätt
Beslutades att kassören Marie Kollberg och ordförande Mattias Henningsson var för
sig ska vara firmatecknare för föräldraföreningens konto.
10. Val av revisor
Mats Henriksson
11. Vad ska föreningen prioritera läsåret 2009/2010
Föreningen ska prioritera skolans överlevnad, genom
• Marknadsföring av skolan gentemot föräldrar till barn födda 2004, och boende
i närliggande områden, som Mariehäll, Alvik m fl
• Marknadsföring av skolan genom artiklar i t ex Mitt i Bromma, i samband med
olika arrangemang på skolan (fester m m)
• Arbete med lokala frågor, som t ex betongfabrik och spårvagnsdepå, som kan
påverka skolans överlevnad negativt
12. Övriga frågor
Diskuterades hur föreningens överskott ska användas för att komma barnen till del.
Under våren 2009 beslutade styrelsen att höja kulturbidraget till treorna från 50 kr per
barn till 100 kr per barn. Detta bidrag kommer att utgå även vårterminen 2010.
Beslutades att diskutera med Solveig hur pengarna kan användas för att komma till
bäst nytta för barnen. Några olika förslag gällde: utemiljön, nya (beg) datorer,
instrument, gardiner, sällskapsspel m m.
13. Mötet avslutas
Ordföranden tackar de närvarande för intresset
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