
Styrelsemöte Berga Hem & Skola 140127 

 

Närvarande: Brita Liljestrand, Erik Stenfelt, Mia Berglund, Lena Svensson, Lillemor 

Berntson, Johanna Westerlund, Maria Waldevik samt Henrik ifrån valberedningen. 

 

 

Mötets öppnande 

Brita förklarade mötet öppnat och gick igenom kallelseförfarandet. 

 

Sekreterare samt justering 

Erik utsågs till sekreterare. Lillemor och Maria utsågs till justerare. 

 

Årsmöte 2014 

Årsmötet är den 24:e februrari. 

 

Styrelsen 

-Brita avgår som ordförande. 

-Mia avgår som kassör men kan hjälpa kommande kassör med rutinerna. 

-Lillemor avgår som suppleant. 

-Johanna har ett år kvar i styrelsen. 

-Maria har ett år kvar i styrelsen. 

-Lena har ett år kvar i styrelsen och utsågs till ordförande. 

-Erik har ett år kvar i styrelsen och utsågs till sekreterare. 

 

Det fattas tre ledamöter och två suppleanter i styrelsen. Kassör väljs senare. 

Ett antal förslag på styrelsemedlemmar togs upp. 

 

Ekonomi 

Mia gick igenom ekonomin för  2013 

-Bergadagen 2013 drog in 14087 kr. 

-Medlemsavgifter drog in 5000 kr vilket är en halvering sedan 2012(10000kr) trots en höjning 

av avgiften till 100 kr(från 75kr). 

-Resebidrag delades ut till klass 3 och klass 6a. 

-Klassbidraget till varje klass låg på 75 kr per elev. 

 

Inför 2014 

-Beslut om att föreningen tvingas sänka klassbidraget till 50 kr per elev. 

-Mia kommer att ordna inbetalningstalonger som vi kommer att dela ut i elevernas fack i klass 

F-3 samt lämna till lärarna för utdelning i klass 4-5. 

-Vi skall skicka ut en påminnelse m inbetalningen i augusti. 

 

Föreläsning för föräldrar 

Brita har försökt höra med kommunen om de har någon som kan komma och föreläsa men 

utan resultat. Hon ska nu försöka med rektor Per. 

I övrigt så var det ett flertal förslag men inget som bestämdes. 

 

Övriga frågor 

Mia tog upp frågan om intresse för en sportloppis på skolan. 

Detta togs väl emot och som förslag var söndagen den 9:e februari mellan kl 14-16 alternativt 

måndagen den 10:e februari.  



I samband med sportloppisen skulle vi även kunna påminna om avgiften. 

 

 

 

Sekreterare: Erik Stenfelt 

 

Justerare: Maria Waldevik och Lillemor Berntson 

 

 


