SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug- Schaffhausen

Årsmöte
Tid

2014-09-30 19:00-21:00

Plats

Svenska Kyrkans församlingshem, Kurvenstrasse 1, Zürich

Närvarande 24 personer varav 17 röstberättigade

1.

Årsmötets öppnande
Birgitta Rhomberg förklarade mötet öppnat

2.

Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Birgitta Rhomberg

3.

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Karolina Stjärne

4.

Val av två justeringsmän
Årsmötet valde Carina Bråkenhielm och Anna Smith

5.

Fastställande av årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet fann mötet behörigt utlyst

6.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden uppgick till 17 röstberättigade personer av nuvarande medlemmar

7.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Birgitta Rhomberg läste upp föreningens verksamhetsberättelse, vilken godkändes
av årsmötet.

9.

Föreningens ekonomi
Kerstin Kernwein presenterade föreningens resultat- och balansräkning, vilka
godkändes av årsmötet. Föreningen har god ekonomi med en plusbalans för
räkenskapsåret 2013/2014. Plusresultatet beror på ett ökat antal medlemmar vilket
genererar ökade intäkter.
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10.

Revisionsberättelse
Hans Anders Nilsson läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Hans Anders
Nilsson och Maria Desan f.d. Granqvist, vilken var utan anmärkningar och
godkändes av årsmötet.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Fastställande av föreningens budget
Kerstin Kernwein presenterade budgeten inför räkenskapsåret 2014/2015. Hon har
gjort en uppskattning jämfört med föregående år. Kostnaderna ökar för kommande
läsår pga. fler klasser, vilket innebär nytt material och ökade lärarlöner, därav ett
minus i budgeten. Det som ej finns med i budgeten är kostnaden för ett nytt
medlemsregister, vilket föreningen är i behov av pga. det ökande medlemsantalet.

13.

Motioner samt styrelsens förslag
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

14.

Medlemsavgift läsåret 2015/2016
Styrelsen föreslog att avgiften 75 CHF kvarstår för läsåret 2015/2016. Årsmötet
godkände styrelsens förslag.

15.

Val
a.

ordförande, sekreterare och kassör
Valberedningen föreslog Carina Bråkenhielm till ordförande (nyval), Karolina Stjärne
till sekreterare (omval) och Fredrik Allard till kassör (nyval) för en period av ett år.
Birgitta Rhomberg (tidigare ordförande) samt Kerstin Kernwein (tidigare kassör) avgår
ur styrelsen på egen begäran.
Årsmötet godkände valberedningens förslag.

b. ordinarie styrelseledamöter
Valberedningen föreslog Anette Österholm programansvarig (nyval), Anna Smith
personalansvarig (omval), Marianne Goode webbansvarig (nyval) Susanne Persson
ALL (omval) samt Malin Pilblad marknadsföring (omval) till ordinarie ledamöter för en
period av ett år. Elisabeth Söderberg (tidigare programansvarig) och Anne-Li Slettvoll
(tidigare webansvarig) avgår ur styrelsen på egen begäran.
Årsmötet godkände valberedningens förslag.
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c.

revisorer
Årsmötet valde Maria Desan f.d. Granqvist (omval) och Kerstin Kernwein (nyval) till
revisorer för en period av ett år. Hans Andersson Nilsson avgår på egen begäran.

d. Valberedning
Årsnötet valde Anna Smith (samankallande styrelsemedlem), Katarina Lidholm
Andersson (lärare och förälder) samt Hanna Karlsson (lärare och förälder) för en
period av ett år.

16.

Årsmötets avslutande
Birgitta Rhomberg tackade de avgående styrelseledamöterna för deras arbete.
Carina Bråkenhielm tackade avgående ordförande Birgitta Rhomberg.
Birgitta Rhomberg förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Karolina Stjärne

Justeras

Carina Bråkenhielm

Anna Smith
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