
VGV 
C:\PLBG\FSL\2013\Protokoll_FSL_årsmöte2013.docx 2014-01-28 2014-01-28 

 

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET I  

FÖRENINGEN SÖDRA LATINARE DEN 15 NOVEMBER 2013 

Plats: Södra Latins aula 

Närvarande: 72 medlemmar 

§ 1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän för årsmötet 

Valdes Peter Lundborg till mötesordförande, Peter Sundgren till mötessekreterare 

samt Jan Emmervall och Jill Linnér att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 2 Fråga om mötets behöriga sammankallande 

Meddelade sekreteraren att kallelse utsänts torsdagen den 17 oktober 2013. 

Förklarades mötet behörigen utlyst. 

§ 3 Fastställande av förslaget till föredragningslista 

Fastställdes förslaget till föredragningslista. 

§ 4 Styrelsens förvaltningsberättelse 

Ordföranden föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. Det noterades att 

underhållningen på förra årsmötet bestod av dans, och inte jazz som det stod i 

förvaltningsberättelsen. Noterades vidare att ytterligare information om årets 

Tranströmer-stipendiat fanns på mfsl.se. Föreningens kassör Olle Wessberg 

föredrog de finansiella delarna av styrelsens förvaltningsberättelse. 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 4.848,93 kr i ny räkning. 

Ordföranden överlämnade därefter 20.000 kr till rektors hjälpkassa. Rektor Patrik 

Biverstedt tog för skolans räkning emot och tackade för bidraget samt understrykte 

den stora betydelse som bidraget har för de elever som ges möjlighet att ta del av 

det. 
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§ 8 Val av styrelse: ordförande samt minst tre och högst sex ledamöter 

Ordförande: 

Peter Lundborg omval 1 år 

Ledamöter: 

Marianne Rutberg omval 2 år 

Marie Louise Reinius omval 2 år 

Thomas Odelius omval 2 år 

Olle Wessberg vald till 2014 

Peter Sundgren vald till 2014 

Lars Fagerstedt vald till 2014 

Uppmuntrades föreningens medlemmar att meddela sina respektive epost-adresser 

till föreningens styrelse och kontakta valberedningen eller styrelsen om intresse 

skulle finnas för att engagera sig i valberedningens eller styrelsens arbete.  

§ 9 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden  

till årsmötet 2012 

Beslöts att till revisorer omvälja Christina Axelsson och Björn Holmgren samt till 

revisorssuppleant omvälja Karin Öberg. 

§ 10 Fastställande av årsavgift för år 2014 

Beslöts att årsavgiften skall vara 125 kr. 

§ 11 Val av valberedning, som består av två på årsmötet valda ledamöter, varjämte 

styrelsen utser en tredje sammankallande ledamot 

 Valdes Leo Finkel och Staffan Larsson till ledamöter i valberedningen. Meddelade 

ordföranden att styrelsen avser utse sammankallande ledamot snarast möjligt under 

nästkommande verksamhetsår. 

§ 12 Övriga ärenden 

Noterades att föreningen ska verka för att plakett med Tranströmer-stipendiaterna 

anslås på lämplig plats på skolan. 

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat. 

Vid protokollet: Justeras: 

Peter Sundgren Peter Lundborg 

sekreterare vid mötet ordförande vid mötet 

Jan Emmervall Jill Linnér 

justeringsman justeringsman 


