
Protokoll fört vid årsmöte för Berga Hem och skola-förening 

Onsdagen den 16 februari 2011 i Bergaskolan. 
 
Närvarande 
Stefan Bertilsson 
Henrik Ericson (ledamot, sekr) 
Henrik Ericsson 
Bosse Grängsjö (ordf) 
Elisabeth Gräslund Berg (ledamot, sekr) 
Stefan Johansson (ledamot, kassör) 
Charlotte Traneus  (ledamot, v.ordf) 
Johan Ulin 
Johanna Westerlund 
 
 

§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Bosse Grängsjö förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 

 

§ 2  Mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Bosse Grängsjö. 

 

§ 3  Mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Elisabeth Gräslund Berg 

 

§ 4  Justerare 

Till justerare valdes Johan Ulin och Johanna Westerlund. 

 

§ 5  Fråga om mötets stadgeenliga utlysning 

Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst. 

 

§ 6  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 7  Föredragning av  

• styrelsens verksamhetsberättelse 

 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs. 

• revisorernas berättelse 

 Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§ 8  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades, i enlighet med revisorernas förslag, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2010. 



 

§ 9  Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar 

• Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för verksamhetsåret 2011 föredrogs. 
Arbetet med att minska föreningens innestående kapital till en för omsättningen rimlig 
nivå, som påbörjades för ett par år sedan fortsätter år 2011. Detta kommer att göras 
genom en budgetpost om 2000 kr som skall användas till eleverna. Denna aktivitet 
överlåtes till kommande styrelse att besluta om. 

• Övriga förslag från styrelsen 

Styrelsen föreslår att årsmötet fattar ett andra beslut om att ändra stadgarna så att Berga 
Hem och Skolaförening hädanefter har en revisor och en revisorssuppleant, istället för 
som hittills två revisorer och två revisorssuppleanter. Ett första beslut fattades på 
årsmötet 2010. 

 Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 

• Förslag från medlemmar 

 Inga förslag från medlemmar fördes fram. 

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgift och budget för verksamhetsåret 2011  
Medlemsavgift för år 2011 fastställdes till 75kr, i enlighet med styrelsens förslag. 
Budget för år 2011 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. 

 

§ 11 Val av styrelse 

Ordförande för 1 år 

Valberedningens förslag är Henrik Ericson. 
Valdes Henrik Ericson till ordförande för ett år. 

 

Övriga ordinarie ledamöter för 2 år  

Valberedningens förslag är Jamal Avobi, Stefan Bertilsson och Henrik Ericsson. 
Valdes Jamal Avobi, Stefan Bertilsson och Henrik Ericsson till ordinarie ledamöter för en 
period av två år. 
 

Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år 
Valberedningens förslag till fyllnadsval för resterande 1 år på Henrik Ericsons post som 
ordinarie ledamot är Bosse Grängsjö. 
Valdes Bosse Grängsjö till ordinarie ledamot för en period av ett år. 

 

Kvarstår sedan förra årsmötet: 

Mia Berglund  och Elisabeth Gräslund Berg kvarstår 1 år som ordinarie ledamöter.  
 

Suppleanter 1 år 

Valberedningens förslag är Cecilia Baecklund och Sören Sundkvist. 
Valdes Cecilia Baecklund och Sören Sundkvist till suppleanter för en period av ett år. 



 

§ 12  Val av revisor och revisorssuppleant 

I enlighet med de nyändrade stadgarna väljes en revisor och en revisorssuppleant. 
Valberedningens förslag till revisor är Åsa Müssener och till revisorssuppleant Marianne 
Nyberg. 
Valdes revisor är Åsa Müssener och till revisorssuppleant Marianne Nyberg för en period av 
ett år. 

 

§ 13 Val av valberedning 
Föreslogs till valberedning Charlotte Traneus som sammankallande, Stefan Johansson och 
Pernilla Boström som ledamöter. 
Valdes till valberedning för ett år Charlotte Traneus som sammankallande och Stefan 
Johansson och Pernilla Boström som ledamöter. 

 

§ 14 Övriga frågor 

En diskussion fördes om hur information om Berga Hem och Skolaförening på ett bra sätt 
skall nå föräldrar 

 

§ 15 Mötets avslutande 

Ordföranden Bosse Grängsjö förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse. 
 
 

 

Uppsala 16 februari 2011  

Vid protokollet:    
 
 
Elisabeth Gräslund Berg    
sekreterare     
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Johan Ulin   Johanna Westerlund 
justerare   justerare 


