
Protokoll årsmöte Hardeberga föräldraförening (HAFF) 2014-02-11 
 

Närvarande: Cia Håkansson, Per Kristav, Christopher Mateiu, Martin Karén, 

Elisabet Andersson & Pär Ekelöw 

§ 1. Öppnat av HAFFs ordförande Cia Håkansson kl 1815. 

§ 2. Mötesordförande: Cia Håkansson vald. 

§ 3. Sekreterare: Pär Ekelöw vald. 

§ 4. Justeringsmän: Per Kristav och Martin Karén valda. 

§ 5. Röstlängden utgörs av alla föräldrar som har barn i Lunds Waldorfskola, Waldorflekskolan i 
Hardeberga eller Waldorfbarnträdgården Solvinden i Lunds kommun. 

§ 6. Dagordningen godkändes av mötet. 

§ 7. Mötet ansågs vara behörigen utlyst. 

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01 – 2013-12-31. 
Cia Håkansson läste upp dessa, de diskuterades och godkändes av mötet med förbehåll att 
underskrifterna genomförs. 

§ 9. Revisor har inte funnits för verksamhetsåret. 

§ 10. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 11. Motioner: Styrelsens förslag till stadgeändringar. Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna 
förslaget till stadgeändringar med vissa justeringar av formuleringar. De ändringar som är av störst 
vikt är att verksamhetsåret ändras till att följa kalenderåret samt att årsmötet skall hållas före 
februari månads utgång. 

§ 12. Mötet beslutade att ingen medlemsavgift behöver erläggas av stödmedlemmar under kommande 
verksamhetsår. 

§ 13. Verksamhetsplan och budget kommer att arbetas fram av styrelsen under verksamhetsåret. 

§ 14. Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes enhälligt Cia Håkansson, Per Kristav, Elisabet Andersson, 
Pär Ekelöw, Magdalena Väpnargård och Kim Hazelius, alla på 2 år. Elisabet Andersson valdes 
enhälligt till styrelsens ordförande. Till suppleanter i styrelsen valdes enhälligt Elisabeth Lendelund 
och Katja Bierlein på 1 år. 

§ 15. Till revisor valdes enhälligt Martin Karén. Årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att söka en 
revisorsuppleant. Denne skall även godkännas av revisorn. 

§ 16. Till valberedning valdes enhälligt Cecilia Martin-Löf, Alondra Regueira och Staffan Gerdmar. 

§ 17. Inga övriga ärenden. 

§ 18. Årsmötet avslutat kl 1930. 
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