PROTOKOLL
Årsmöte i Svarteskolans föräldraförening
Tid

2019-09-17 kl 18.30

Plats

Matsalen på Svarteskolan

Närvarande

Mattias Olsson
Carolina Jönsson
Cecilia Jörgenssen
Anki Axrup
Carl Ekberg
Niklas Ljungkvist

1

Val av

1.1

Mötesordförande
Valdes Niklas Ljungkvist

1.2

Sekreterare
Valdes Niklas Ljungkvist

1.3

2 justeringsmän, tillika rösträknare
Valdes Mattias Olsson och Carolina Jönsson

2

Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
Beslöts att mötet utlysts enl stadgarna

3

Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkändes

4

Föredragning av:

4.1

Styrelsens verksamhetsberättelse
Eftersom inget årsmöte hölls förra året redovisade styrelsen två verksamhetsår
2017/2018 och 2019/2019.
Verksamhetsberättelsen och ekonomin föredrogs av Calle och lades till
handlingarna.
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4.2

Revisorernas berättelse
Avgiven revisionsberättelse för 2017/2018 och 2018/2019 redovisas. Inga
invändningar eller anmärkningar förelåg.

5

Frågan om ansvarsfrihet av styrelsen
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2017/2018 och
2019/2019.

6

Behandling av inkomna förslag från styrelsen och
medlemmarna
Styrelsen har, i enlighet med stadgarna, inkommit med förslag till årsmötet att
föreningen löses upp efter avslutat årsmöte.
Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att:
1. föreningen löses upp
2. återstoden av föreningens medel (13.223 SEK) efter ev återstående kostnader
betalats överlämnas till Svarteskolans elever att disponeras av skolans elevråd
3. utse Calle Ekberg, avgående kassör, som firmatecknare med enda uppgift att
genomföra föreningens upplösning i enlighet med årsmötets beslut
4. firmatecknaren avslutar föreningens avtal och åtaganden som bankkonton,
bankgiro, webbplats och Facebookgrupp (med hjälp av Carolina)
5. firmatecknaren avregistrerar föreningen hos Skatteverket
6. avgående styrelsen meddelar medlemmarna om upplösningen på lämpligt sätt
7. ovanstående punkter ska vara genomfört senast 2019-11-01
Enligt §17 i föreningens stadgar ska ett nedläggningsbeslut fattas vid två på varandra
följande möten, varav ett årsmöte, med 3/4 majoritet.
Vid möte 2019-07-19 beslöts enhälligt om nedläggning varför det enhälliga beslutet
vid årsmötet innebär ett giltigt nedläggningsbeslut.
Enligt §17 i stadgarna ska resterande medel tillfalla en fond för Svarteskolans
räkning. Denna fond har aldrig inrättats i formell mening utan föreningens bidrag till
skolan har alltid gått direkt till aktiviteter för skolans elever. Därför anser årsmötet
att pkt 2 i beslutet överensstämmer med stadgarnas mening.

7

Fastställande av föreningens arbetsplan och budget för
kommande verksamhetsår
Eftersom föreningen löses upp fastställdes ingen arbetsplan och budget.

8

Fastställande av årsavgift
Eftersom föreningen löses upp fastställdes ingen årsavgift.
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9

Val av styrelse
Eftersom föreningen löses upp valdes ingen styrelse.

10

Val av revisor/revisorssuppleant
Eftersom föreningen löses upp valdes ingen revisor eller revisorssuppleant.

11

Val av ordförande och 1 ledamot i föreningens valberedning
Eftersom föreningen löses upp valdes ingen valberedning.

12

Övriga frågor
Inga övriga frågor

Vid protokollet

__________________________________________
Niklas Ljungkvist

Justeringsmän

_______________________________ ________________________________
Mattias Olsson
Carolina Jönsson
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