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Årsmöte i Berga Hem- och skolaförening  
 
Datum: Onsdag 11 februari 2015, 18:30 – 20:00 
Plats: Bergaskolans matsal 
Närvarande: Lena Svensson, Anna Attefall, Michal Gorny, Madelaine Lagestrand, Erik 
Stenfelt, Maria Waldevik, Helena Janols, Johan Ulin 
 
 
Dagordning 
 
1) Val av 

a. Till mötesordförande valdes Lena Svensson. 
b. Till mötessekreterare valdes Erik Stenfelt (togs sedan vid av Madelaine Lagestrand). 
c. Till justeringsmän och rösträknare valdes Anna Attefall och Michal Gorny. 

 
2) Fråga om mötet blivit behörigen kallat 
Mötet ansågs behörigen blivit kallat. 
 
3) Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 
4) Föredragning  

a. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Lena Svensson. 
b. Föreningens ekonomi och revisorernas berättelse föredrogs av Anna Attefall. 

Årsredovisningen för Berga hem- och skolaförening räkenskapsår 1/1-31/1 2014                             
godkändes och fastslogs. 

 
5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Det beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
6) Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar 

a. Styrelsen föreslog att budgeten samt medlemsavgiften skulle vara lika som 2014. 
Medlemsavgiften ska då ligga kvar på 100 kr per familj och år. Detta baserat på 
samma antal medlemmar, samma budget för Bergadagen och likvärdiga utgifter. 

b. Styrelsen föreslog att klassbidraget skulle ligga på 50 kr per elev/år samt att 
resebidraget (till 3:orna och 6:orna) skulle ligga på 75 kr per elev/år. 

c. Anna Attefall föreslog att ändra i stadgarna så att det i styrelsen skall finnas en revisor 
jämte en revisorssuppleant. Detta bifölls. 

d. Det föreslogs från några medlemmar att stadgarna skall studeras och tas upp till nästa 
styrelsemöte. 
 

7) Fastställande av  
       a. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kronor per familj och år. 
       b. Budget. 

Den föreslagna budgeten enligt 6 a) godkändes och fastslogs. 
 
8) Val av styrelse 

a. Ordförande i ett år 
Lena Svensson valdes till ordörande för 2015 

b. Övriga ledamöter att utse i den ordning§ 10 stadgar anger, jämte 
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Madelaine Lagestrand samt Maria Waldervik sitter kvar som ordinarie ledamöter, en 
ledamot är vakant, styrelsen får i uppdrag av stämman att tillsätta den platsen, Michal 
Gorny valdes till sekreterare, Anna Attefall valdes till kassör. Johan Ulin valdes in 
som ledatmot och kommer fortsätta vara webmaster. 

 c. Två suppleanter  
Helena Jonols valdes till suppleanter. Madelaine tillfrågar Sara Nyberg angående den 
vakanta suppeantplatsen 

d. Två revisorer 
 Maria Nyberg sitter kvar som revisor, förslag till förändring finns med bara 1 revisor 

e. Två revisorssuppleanter  
Maria Berglund sitter kvar som suppleant, förslag till förändring finns med bara 1 
suppleant 

f. Valberedningen ordförande, jämte 
Britta Liljestrand sitter kvar som valberedningens ordförande 

g. Två ledamöter i valberedningen 
 Ledamötesplatserna är vakanta. Styrelsen får i uppdrag av stämman att utse dessa. 

 
9) Övriga frågor 

a. Bergadagen  
Styrelsen fick en genomgång från Bergakommittens möte avseende förändringar och 
förbättringar av Bergadagen. Nya stationer har skapats. Nya instruktioner kommer att 
skrivas. Dessa kommer att mailas till Johan Ulin för publicering på hemsidan. 

b. Föreläsning under hösten 
Eventuellt något om kropp och hälsa 

c. Förbättring av skolgården 
Förslag från 6-års personal avseende en trevlig plats ute på gården med grill och låga 
stockar att sitta på, där undervisning i mindre grupper kan hållas. Förslag på att ta 
kontakt med Skoghall fanns. Uppdraget skickas vidare till styrelsen. 

e. Belysning på lågstadiets skolgård.  
Den dåliga belysningen nämndes. Johan Ulin tar kontakt med Uppsala kommun 
angående detta. 

e. Ändring av namn på Berga Hem- och skolaförening 
 På mötet föreslogs ett namnbyte av föreningen till Berga föräldraförening. Detta 
bifölls av årsmötet. 

  
 
 
 


