FSL

FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE

Datum: 2009-11-25

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET I
FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE DEN 20 NOVEMBER 2009
Plats:

Södra Latins aula

Närvarande:

61 medlemmar

§1

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
Valdes Peter Lundborg till mötesordförande, Per Furusjö till mötessekreterare samt
Agneta Talling och Thure Fogel att jämte ordföranden justera protokollet.

§2

Fråga om mötets behöriga sammankallande
Meddelade ordföranden att kallelse utsänts den 20 oktober 2009. Förklarades mötet
behörigen utlyst.

§3

Fastställande av förslaget till föredragningslista
Fastställdes förslaget till föredragningslista.

§4

Styrelsens förvaltningsberättelse
Ordföranden föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Kassören meddelade att
skrivfel uppstått i årsredovisningen genom att tillgångarna på plusgiro och bank
omkastats. Korrekt saldo på Plusgiro är kr 52.069:53 och på bank är kr 32.363:30.
Beslöts därefter lägga förvaltningsberättelsen 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 året.

§7

Beslut angående disposition av resultatet av föregående års verksamhet
Beslöts balansera årets underskott om kr 2.052:64 i ny räkning.
Ordföranden överlämnade därefter ett av styrelsen beslutat belopp om kr 15.000 till
rektors hjälpkassa samt därutöver ett av medlemmarna skänkt belopp om kr 2.450.

§8

Val av ordförande och fem ledamöter samt tre suppleanter för tiden till
årsmötet 2011
Föredrogs valberedningens förslag. Beslöts att till ordförande omvälja Peter
Lundborg. Beslöts att till ledamöter omvälja Eva Runestam, Per Furusjö, Olle
Wessberg samt Marianne Rutberg. Beslöts att till suppleanter omvälja Thomas
Odelius och Lennart Segerfelt samt att nyvälja Marie Louise Reinius.
Meddelade valberedningens ordförande att rektor föreslagit Lars Grevald till
lärarrepresentant och adjungerad ledamot i styrelsen.
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§9

Val av två revisorer och en revisorssuppleanter för tiden
till årsmötet 2010
Beslöts att till revisorer omvälja Christina Axelsson, nyvälja Björn Holmgren samt
som revisorssuppleant omvälja Karin Öberg.

§ 10

Fastställande av årsavgift för år 2010
Beslöts om årsavgiften skall vara oförändrat kr 100.

§ 11

Förslag till revision av stadgarna, för antagande andra gången enligt
Stadgarna § 9
Föredrog ordföranden styrelsens förslag till reviderade stadgar, vilka första gången
antogs vid årsmötet 2008. Beslöts godkänna förslaget till reviderade stadgar.

§ 12

Val av en hedersmedlem
Valdes Margaretha Norheden till hedersmedlem. Margaretha tackade för ett
mångårigt samarbete med styrelsen och berättade att utnämningen gjort henne
oerhört glad.

§ 13

Övriga ärenden
Tony Ruster föreslog att styrelsen ges i uppdrag att producera ett informationsblad
om föreningens verksamhet, vilket förslagsvis sänds till samtliga elever som lämnat
skolan under de senaste fem åren.
Meddelade ordföranden att information om föreningens verksamhet finns på
skolans hemsida samt att man har ett samarbete med StayFriends. Ett brev kommer
även att sändas till eleverna i årets avgångsklasser.

Vid protokollet:

Justeras:

Per Furusjö
sekreterare vid mötet

Peter Lundborg
ordförande vid mötet

Agneta Talling
justeringsman

Thure Fogel
justeringsman
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