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Årsmöte
Tid

2015-09-29 19:00-21:00

Plats

Svenska Kyrkans församlingshem, Kurvenstrasse 1, Zürich

Närvarande

16 personer varav 11 röstberättigade

1.

Å̊rsmötets öppnande
Carina Bråkenhielm förklarade mötet öppnat

2.

Val av ordförande för mötet
Årsmötet valde Carina Bråkenhielm

3.

Val av sekreterare för mötet
Årsmötet valde Josefine Billquist

4.

Val av två justeringsmän
Årsmötet valde Susanne Persson och Anna Smith

5.

Fastställande av årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet fann mötet behörigt utlyst

6.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden uppgick till 11 röstberättigade personer av nuvarande medlemmar

7.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Carina Bråkenhielm läste upp föreningens verksamhetsberättelse, vilken
godkändes av årsmötet.

9.

Föreningens ekonomi
Carina Bråkenhielm och Kerstin Kernwein presenterade föreningens resultat- och
balansräkning, vilka godkändes av årsmötet. Föreningen har god ekonomi även
om minusbalansen blev större än budgeterat beroende på att den svenska
kronan förlorat i värde mot den schweiziska franken och att föreningen får
statsbidraget utbetalt i svenska kronor.

Schwedischer Schulverein – Postfach 209 – 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch

	
  

SVENSKA SKOLFÖRENINGEN
Zürich - Aargau - Schwyz - Zug- Schaffhausen	
  

10.

Revisionsberättelse
Kerstin Kernwein läste upp revisionsberättelsen från revisorerna Kerstin
Kernwein och Maria Desan, vilken var utan anmärkningar och godkändes av
årsmötet.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12.

Fastställande av föreningens budget
Carina Bråkenhielm och Kerstin Kernwein presenterade budgeten inför
räkenskapsåret 2015/2016. Uppskattningsvis kommer föreningen även
räkenskapsåret 2015/2016 göra en minusbalans på grund av valutan.
Föreningen är ansvarig för en nätverkskonferens (sponsrad av SUF/skolverket)
våren 2016 och detta kan leda till att ytterligare oförutsedda kostnader
tillkommer.

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 2016/2017. Årsmötet
godkände styrelsens förslag.

15.

Val
a. ordförande, sekreterare och kassör
Valberedningen föreslog Carina Bråkenhielm till ordförande (omval), Josefine
Billquist till sekreterare (nyval) och Kerstin Kernwein till kassör (nyval) för en period
av ett år. Karolina Stjärne (tidigare sekreterare) samt Fredrik Allard (tidigare kassör)
avgår ur styrelsen på egen begäran.
Årsmötet godkände valberedningens förslag.
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b. ordinarie styrelseledamöter
Valberedningen föreslog Lasse Wäppling programansvarig (nyval), Anna Smith
personalansvarig (omval), Susanne Persson ALL (omval), Malin Wright
administration (omval) samt Malin Pilblad marknadsföring/webb (omval för
marknadsföring och nyval till webb) till ordinarie ledamöter för en period av ett år.
Nytt för året är att Malin Pilblad tar över ansvaret för hemsidan (webb) och därmed
sitter på två poster så att styrelsen utgörs av åtta ledamöter istället för nio. Anette
Österholm (tidigare programansvarig) samt Marianne Goode (tidigare
webbansvarig) avgår ur styrelsen på egen begäran.
Årsmötet godkände valberedningens förslag.
c. revisorer
Årsmötet valde Maria Desan (omval) och Anna Karlström Säfvenblad (nyval) till
revisorer för en period av ett år.
d. valberedning
Årsmötet valde Josefine Billquist (sammankallande styrelsemedlem), Katarina
Lidholm Andersson (lärare och förälder) samt Hanna Karlsson (lärare och förälder)
för en period av ett år.
16.

Årsmötets avslutande
Carina Bråkenhielm tackade de avgående styrelseledamöterna för deras arbete
samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Josefine Billquist

Justeras

Susanne Persson

Anna Smith

	
  
Schwedischer Schulverein – Postfach 209 – 8126 Zumikon
www.svenskaskolforeningen.ch

	
  

