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Protokoll fört vid årsmötet i Föreningen Södra Latinare den 21 nov 2008

Plats: Södra Latins aula

Närvarande: 72 medlemmar

1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Valdes Peter Lundborg till ordförande, Per Furusjö till sekreterare samt Thure Fogel
och Jan O. Arnold att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

2. Fråga om mötets behöriga sammankallande
Meddelade ordföranden att kallelse utsänts den 21 oktober 2008. Förklarades mötet
behörigen utlyst.

3. Fastställande av förslaget till föredragningslista
Fastställdes förslaget till föredragningslista.

4. Styrelsens förvaltningsberättelse
Ordföranden föredrog styrelsen förvaltningsberättelse. Beslöts lägga
förvaltningsberättelse till handlingarna.

5. Revisorernas berättelse
Föredrogs revisorernas berättelse. Beslöts lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7. Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet
Beslöts att balansera föregående års resultat om 4 116 kronor i ny räkning.

8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till årsmötet 2009
Föredrogs valberedningens förslag.

Beslöts att till revisorer omvälja Jan Östlin samt nyvälja Christina Axelsson.

Beslöts att till revisorssuppleant nyvälja Karin Öberg.

9. Val av valberedning, som består av två på årsmötet valda ledamöter, varjämte
styrelsen utser en tredje sammankallade ledamot.
Beslöt årsmötet omvälja Dag Linder och Rolf di Stefano.

10. Fastställande av årsavgift
På förslag från ordföranden beslöt mötet om oförändrad årsavgift om 100 kr.
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11. Förslag till revision av stadgarna, för antagande första gången enligt Stadgarna
§9.
Föredrog ordföranden styrelsens förslag till reviderade stadgar.

Beslöt mötet att i huvudsak godkänna styrelsens förslag. På förslag från Jan Östlin
beslöts att föreningen även framledes skall ha två revisorer samt en suppleant för
dessa.

12. Övriga ärenden
En mötesdeltagare frågade vad ordföranden, vid föredragningen av förslag till
reviderade stadgar, avsett med att ingen lärarrepresentant vill delta i styrelsens
arbete. Ordföranden meddelade att han endast fört ett teoretiskt resonemang.

Ordföranden överlämnade ett av styrelsen beslutat belopp om 15 000 kronor till
rektors hjälpkassa samt därutöver ett av medlemmarna skänkt belopp om 4 405
kronor.

I rektors frånvaro tackade Margaretha Norheden för bidraget till rektors hjälpkassa.
Hon meddelade att skolan är mycket tacksam för den årliga donationen, vilken
används för att hjälpa elever som själva ej kan bekosta studieresor, som förlorat sina
musikinstrument samt för andra behjärtansvärda ändamål.

Avslutades årsmötet kl 18.55.

Vid protokollet: Justeras:

Per Furusjö Peter Lundborg
sekreterare vid mötet ordförande vid mötet

Thure Fogel Jan Arnold
justeringsman justeringsman


