Årsstämma för Långseruds Friskola Ek. Förening 2019/2020
Datum: 2/11-20

Plats: Skafferiet Skolan

§1 Ordförande Ingemar Olson hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Till mötesordförande valdes Olle Danielsson.
§3 Till mötessekreterare valdes Tobias Karlsson.
§4 Till justerare valdes Fredrik Wennersten och Mikael Rooth.
§5 Dagordningen godkändes.
§6 Röstlängden godkändes till 16 personer enligt närvarolista.
§7 Stämman godkände mötets behöriga utlysande.
§8 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Ingemar Olson, godkändes och lades till handlingarna.
-Beslutades enligt förslag att göra en publik verksamhetsberättelse som publiceras på hemsidan, i
syfte att visa upp hur mycket positivt som händer i vår verksamhet.
§9 Helena Wahlund delgav den ekonomiska berättelsen.
-Beslutades att till nästa stämma ha utskrifter till deltagarna av balans och resultatrapporterna.
§10 Revisionsberättelsen lästes upp av Helena Wahlund.
§11 Stämman beslutade att vinsten efter räkenskapsåret överförs till nästa räkenskapsår.
§12 Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2019-2020.
§13 Arvoden. Beslutades att ge styrelsen ett arvode på 10.000kr för lämplig aktivitet och bidrag till
kurskostnad.
§14 Medlemsavgift. Beslutades att behålla avgiften 100kr/läsår för fullvärdiga medlemmar samt höja
avgiften för stödmedlemmar till 150kr/läsår. Detta uppdateras på hemsidan.
Det framkom vissa förslag för att kunna få mer medlemmar som t.ex. mer reklam på sociala medier,
aktivt välkomna nyinflyttade i bygden till medlemskap och skicka med nya barn i skola och förskola
information/inbjudan till medlemskap.
§15 Antalet styrelseledamöter beslutades till 10 totalt, 7 ordinarie och 3 suppleanter.
§16 Till ordförande på 1 år valdes Ingemar Olson.
§17 Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Helena Wahlund (omval), Margareta Bäckström (omval)
samt Maria Elvingson (nyval).
§18 Till suppleanter på 1 år valdes Fredrik Wennersten (omval), Wenzel Thorén (omval) samt Leif
Peterson (nyval).

§19 Val av revisorer. Tjänsten köps av Säffle & Långseruds Ekonomitjänst.
§20 Val av revisorssuppleant. Stämman beslutade att punkten utgår.
§21 Val av antal ledamöter i valberedningen. Beslutades till 2st.
§22 Till valberedning valdes Kjell Olsson och Anders Nilsson.
§23 Övriga frågor. Stämman föreslog att det bildas externa arbetsgrupper av medlemmar som kan
avlasta styrelsen med vissa projekt liknande arbetena som gjorts med utemiljön. Detta skapar
dessutom större delaktighet i verksamheten.
-Ordförande Ingemar Olson avtackade Ulrika Johannesson Blixt som avgår ur styrelsen med
blommor.
§24 Mötesordföranden avslutade stämman.
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