
Mötesprotokoll,

föräldraförening TURVA:s

årsmöte 2021
Tid: Tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 17.30

Plats: Digitalt möte i Google Meet

Närvarande: 20 personer

På grund av GDPR är den publicerade versionen av mötesprotokollet anonymiserat. Originalet kan
efterfrågas av TURVA:s styrelse.

Dagordning
1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av avgående styrelsens tf. ordförande.

2. Val av mötesordförande

Mötesordförande valdes.

3. Val av mötessekreterare

Mötessekreterare valdes.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Två protokolljusterare valdes.

5. Årsmötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet har gått ut den 26 augusti via skolans plattform, TURVA:s Facebookgrupp och

hemsida. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen och

verksamhetsplanen har man kunnat ta del av på TURVA:s hemsida.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställs löpande utifrån närvarande. Totalt var 20 medlemmar närvarande.

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YbmXxxc5qnUImvmf9bDzPiZLD2s0PTe4/edit?usp=sharing&ouid=101591789924697816790&rtpof=true&sd=true


Ordföranden redogjorde för verksamhetsberättelsen och kassören för den ekonomiska berättelsen.

Den uteblivna julmarknaden har påverkat TURVA:s ekonomi, eftersom det är den största inkomstkälla

för TURVA.

9. Revisionsberättelse

Revisorerna har granskat styrelseprotokollen och kvitton och har bedömt allt att vara i sin ordning.

Revisorerna förespråkade därmed ansvarsfrihet för avgående styrelsen. Budgetarbete kan underlätta

uppföljning av ekonomin.

10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Inga motioner hade kommit in före det i kallelsen angivna datumet, den 7 september.

Sekreteraren presenterade ett förslag på reviderade stadgar som består av tillägg av värdegrund och

uppförandekod.

Närvarande stödde ändringsförslaget. Beslut om ändring av föreningens stadgar ska fattas vid för

ändamålet tillkallat extra årsmötet som hålls den 26 oktober 2021.

12. Verksamhetsplan och budget

Ordföranden presenterade verksamhetsplanen som innehåller årsöversikt av planerade aktiviteter.

Assisterande kassören presenterade budgeten. Budgeten består av inkomst utifrån julmarknad och

årliga utgifter uppskattade utifrån de föregående åren.

13. Val av ordförande

Ordföranden valdes.

14. Val av styrelseledamöter

Fem personer valdes till styrelseledamöter. På extra årsmötet väljs ledamöter till resterande

vakanser.

15. Val av styrelsesuppleanter

En person valdes till styrelsesuppleant. På extra årsmötet väljs suppleanter till resterande vakanser.

16. Val av revisorer

Revisorer valdes.

17. Val av valberedning

En person valdes till valberedning. En ytterligare person till valberedning efterfrågas.



18. Val av föräldrarepresentant till styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i Stockholm

Två personerl valdes till föräldrarepresentant till styrelsen för Stiftelsen Sverigefinska skolan i

Stockholm.

18. Övriga frågor

Närvarande medlemmar röstade för anordningen av julmarknad den 27 november. Kontakta

styrelsen vid intresse att medverka i arbetsgruppen för julmarknaden.

Skolfotografering efterfrågas. En ansvarig i styrelsen kommer att tillses för att föra vidare önskemålet

om skolfotograferingen till skolan och bevaka frågan om skolfotografering.

Skolpersonalens kunskap om hjärt- och lungräddning efterfrågas. En ansvarig i styrelsen kommer att

tillses för att bevaka säkerhetsfrågor.

19. Mötets avslutande

Ordföranden tackade närvarande och avslutade mötet.


