
Protokoll fört vid årsmöte för Bergaskolans hem- & skolaförening 
 

Måndag den 24 februari 2014 kl 19.00 i Bergaskolans matsal 

Närvarande: Henrik Ericson, Johan Ulin, Stefan Bertilsson, Madelaine Lagestrand, Maria Waldevik, 
Johanna Westerlund, Michal Gorny, Kristina Larsson, Mia Berglund, Lillemor Berntson, 
Brita Liljestrand, Kumri Alikader, Lena Svensson 

 

§1 Till mötesordförande valdes Brita Liljestrand. 
  

§2 Till mötessekreterare valdes Lena Svensson. 
 

§3  Till två justeringsmän tillika rösträknare valdes Kristina Larsson och Michal Gorny. 
 

§4   Konstaterades att mötet blivit behörigen kallat. 
 

§5   Dagordningen fastställandes utan tillägg. 
 

§6   Föredragning av:  
• styrelsens verksamhetsberättelse gjordes av Brita Liljestrand. Beslut om tillägg i 
verksamhetsberättelsen avseende att klassbidrag för 2013 belastar år 2014 istället med 
ca 14.000 SEK. Därefter lades verksamhetsberättelsen tull handlingarna.  
• revisorernas berättelse föredrogs av Mia Berglund och lades till handlingarna utan 
tillägg. 

 

§7   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
  
§8   Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar  

• styrelsens förslag till budget och medlemsavgift om 100 SEK per familj fastställdes. 
  
• övriga förslag från styrelsen – inga övriga förslag framlades. 
• förslag från medlemmar  - inga övriga förslag framlades. 

 

§9   Val av styrelse:  
• till ordförande i ett år valdes Lena Svensson 
• till övriga ordinarie ledamöter utsågs Maria Waldevik, Madelaine Lagestrand och Anna 
Attefall på två år respektive Eric Stenfelt, Johanna Westerlund och Johan Ulin på ett år.  
• till suppleanter valdes Kajsa Lindroth och Michal Gorny 

 

§10  Val av revisor: 
• till en ordinarie revisor valdes Maria Nyberg och 
• till revisorssuppleant valdes Maria Berglund 

 

§11  Val av valberedningen:  
• till ordförande valdes Brita Liljestrand och  
• till ledamöter valdes Annika Persson och Kristina Larsson 

 
 



§12  Övriga frågor: 
• diskussion om bidrag till klass 5A som gått vidare till Vi i 5:an för resa till Malmö hölls. 
Konstaterades att behov ej verkade föreligga varför inget bidrag utgår. 
• diskussion om ekonomi för klassresa avseende 6 A och 6 B hölls. Beslut att låta 

Lillemor Berntson utreda situationen vidare samt att överlämna ärendet vid behov till 
nya styrelsen. 

• beslut att nya styrelsen tacklar av gamla styrelsen med en middag den 19 maj. 
• nästa styrelsemöte hålls den 11 mars kl 19.00, plats Sveaplan 4.  
• Bergadagen ska vara den 17 maj – tid avstäms med Flogstaskolans hem & 

skolaförening. 
• styrelse- och årsmötesprotokoll e-postas till ordföranden respektive justeringsmän 
som lämnar synpunkter alternativt godkänner protokollen via e-post.  
  

 
 

 

Vid protokollet   Ordföranden                                                                  
Lena Svensson  Brita Liljestrand 

 

Justeringsman           Justeringsman                          
Kristina Larsson   Michal Gorny 


