
Levene Föräldraförening  Årsmötesprotokoll 

    2016-02-10 

 

Ordförande Pernilla Bertilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet. 
 

 
§1. Till mötesordförande och mötessekreterare valdes Pernilla Bertilsson och justeringsmän Anna Floberg och 
Stina Berthold. 

 
§2. Mötet ansågs behörigt utlyst. 

 
§3. Dagordningen fastställdes. 

 
§4. Av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse framgick bland annat följande. 
De medel som föreningen har i ingående balans och utgående balans år 2015 ser ut enligt följande. 
Kassan; IB = 2104 kr, UB = 2740 kr 
Bankkonto 1; IB = 4600 kr, UB = 3350 kr 
Bankkonto 2; IB = 4421 kr, UB = 3055 kr 
Sammanlagda medel per den 31 december 2015 var således 9146 kr. 
 
Kostnaden för hyra (1650 kr) av arenan år 2014 inkom år 2015, bidrag erhölls (3300 kr) år 2014. Skolan 
ansökte år 2015 om bidrag till Folkhälsorådet med medel till förbättring av utomhusmiljön för barnen vid skolan 
med 61.695 kr. Bidrag har ännu ej beviljats. Vid årsmöte år 2015 beslutade föreningen att öronmärka 5000 kr 
av innestående medel som ett bidrag till denna satsning om bidrag kommer att beviljas till skolan. Eventuellt 
kan en riktad insamling av medel för detta syfte aktualiseras gentemot föräldrar, samt bidrag med hjälp för 
iordningsställande m.m. när så blir aktuellt. Under 2016 kommer vi att föra över alla kontanta medel till ett 
bankkonto. Medel under året har använts till lussefika, vid lärares begravning, skolavslutningspresenter m.m. 
samt att vi kan konstatera att bankavgifter är relativt höga i förhållande till de medel föreningen har. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret mars 2015 – mars 2016 haft sammanlagt fyra möten där styrelse, 
rektor och intresserade föräldrar från förskolan och skolan deltagit. 

 
§5. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 
§6. Ingen behandling av förslag från styrelse/medlemmar. 

 
§7. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, mars 2016 – mars 2017, ser ut på följande sätt. 
Föreningen ordnar med insamling av medel till lärares tackgåva för det gångna läsåret vid skolavslutning/ 
förskolans dag, inköp av de samma samt överlämnande. Föreningen ordnar med glass till skolstart och 
lussefika. 
 
§8. Val av; 

Ordförande; Pernilla Bertilsson, 1 år (mars 2016 – t.o.m. mars 2017) 
Ledamot; Helena Möller, 2 år (mars 2016 – t.o.m. mars 2018) 
Ledamot; Camilla Karlsson, 2 år (mars 2016 – t.o.m. mars 2018) 
Suppleant; Karin Floberg, 2 år (mars 2016 – t.o.m. mars 2018) 
*)Ledamot; Malin Arnstedt Johansson, 2 år (mars 2015 – t.o.m. mars 2017) 

 
Ordföranden sitter för ett verksamhetsår. 
Ledamöter och suppleant sitter för två verksamhetsår. 
 

Styrelsen består, utöver ovan, även av; 
Ledamot; Anneli Andréasson, 2 år (mars 2015 – t.o.m. mars 2017) 
Suppleant; Elin Arvidsson, 2 år (mars 2015 – t.o.m. mars 2017) 
 



*)Till följd av att ledamot Sofia Olsson valt att frånträda sitt uppdrag under sommaren 2015 har val till 
hennes lediga plats skett genom Malin Arnstedt Johansson. Tiden för uppdraget justeras inte för att 
följa den normala cykeln.  
 

 
§9. Val av två revisorer; 

Anna Johansson, ordinarie 
Stina Berthold 

a 
 

§10. Val av två ledamöter varav en sammankallande till föreningens valberedning; 
Stina Berthold; sammankallande 
Anneli Andreasson 

 
 

§11. Övriga frågor. 
-Medlemsavgift; Ordföranden föreslår att föreningen omgående går ut med lappar om medlemsavgift, vilket 
godtas. Möjlighet att betala med Swich eller kontant (BG är under avveckling). 
-Datum för nästa möte; beslutas till onsdagen den 13 april 18:30. 

 
 
 
 

Pernilla Bertilsson  Anna Floberg  Stina Berthold 
Sekreterare  justerare  justerare 
 
 
Närvaro vid årsmötet. 
Andréasson Anneli 
Arnstedt Johansson Malin 
Berthold Stina 
Bertilsson Pernilla 
Floberg Anna 
Floberg Karin 
Johansson Anna 
Johansson Helena 
Karlsson Camilla 
Möller Helena 
Skoog Frida 
Windroth Camilla 

  



Levene Föräldraförening  Konstituerande möte 

    2016-02-10 

 

 
 

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 
 
§2. Till justeringsmän valdes Karin Floberg och Stina Berthold. 
 
§3. Val av kassör: Helena Möller. 
 
§4. Val av sekreterare: Pernilla Bertilsson. 
 
§5. Som firmatecknare utses ordföranden och kassör, var och en för sig. 
 
Ordföranden; Pernilla Bertilsson 721118-5942 
Kassör; Helena Möller  760321-5968 
 
 
 
 
 
 
 
Pernilla Bertilsson  Karin Floberg  Stina Berthold 
Sekreterare  justerare  justerare 
 

 
 
 

 


