Protokoll årsmöte, Hardeberga föräldraförening (HAFF)

2016-02-29

Närvarande styrelsen:
Övriga närvarande:
Elisabet Andersson Hellsten
Martin Karén, revisor
Pär Ekelöw
Ingibjörg Björnsdottir
Cia Håkansson
Hanna Pettersson
Magdalena Väpnargård
Jan Svensson
Frånvarande styrelse: Anna Berggren, Stina Melander, Ylva Rosén (suppleant), Dan Damborg
(suppleant), Josefin Hjelm (suppleant)
§1. Mötet öppnades av ordföranden Elisabet Andersson Hellsten. Mötet ansågs vara
behörigen utlyst.
§2. Till mötessekreterare valdes Hanna Pettersson och till justerare Magdalena Väpnargård
och Pär Ekelöw.
§3. Röstlängden utgörs av alla föräldrar som har barn i Lunds Waldorfskola,
Waldorflekskolan i Hardeberga eller Waldorfbarnträdgården Solvinden i Lunds kommun.
§4. Dagordningen fastställdes.
§5. Elisabet Andersson Hellsten återgav styrelsens verksamhetsberättelse. Cia Håkansson
redogjorde för innehållet i den ekonomiska berättelsen.
§6. Martin Karén redogjorde för innehållet i revisorns berättelse, och rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen.
§7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§8. Det konstaterades att inga förslag och framställningar från styrelsen fanns.
§9. Det konstaterades att inga motioner från medlemmar hade inkommit.
§10. Mötet beslutade att inga medlemsavgifter kommer att behöva erläggas under det
kommande verksamhetsåret.

§11. Verksamhetsplan och budget: Diskuteras på det konstituerande styrelsemötet, efter
årsmötet.
§12. Val av styrelse: Efter att valberedningen genom Anna-Klara Ekelin redovisat sitt förslag,
valdes Elisabet Andersson Hellsten, Cia Håkansson och Hanna Pettersson till ordinarie
ledamöter för 2016-17, och Pär Ekelöw och Magdalena Väpnargård till ordinarie ledamöter
för 2016. Jan Svensson är vald sedan tidigare och har ett år – dvs 2016 - kvar. (Stina
Melander, som också var vald för två år till och med 2016, har avsagt sig sitt uppdrag.)
Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes enhälligt Magnus Broman, Josefin Hjelm och
Sanja Nilsson.
Till ordförande valdes enhälligt Elisabet Andersson Hellsten.
§13. Till revisor valdes enhälligt Dominic Bosman-Venter. Årsmötet gav i uppdrag till
styrelsen att söka en revisorssuppleant.
§14. Till valberedning valdes enhälligt Katja Bierlein, Helena Gerdmar och Stina Melander.
§15. Övriga frågor: Ingibjörg Björnsdottir berättade om önskemålen från fritids Vindkulla
och Månkulla om ekonomiska bidrag till uppförande av utekök med tak och eldhus. Även
Hållbara Hardeberga skulle ha användning för uteköket. Bilder av eldhus från
waldorfverksamheter i Danmark finns i Facebookgruppen Lunds Waldorfföräldrar och lärare,
samt har skickats till HAFF via mejl. Än så länge finns inga säkra uppskattningar av
kostnaderna.
Mötet beslutade att HAFF följer utvecklingen med intresse och inväntar mer underlag, samt
att frågan skulle diskuteras även på det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet. Dessutom
lyftes frågan om även Solvinden borde erbjudas bidrag till förbättringar som de kan ha behov
av, om HAFF så småningom beslutar att ge pengar till Vindkulla och Månkulla.
§16. Mötet förklarades avslutat.

____________________________
Elisabet Andersson Hellsten
Ordförande

_________________________
Hanna Pettersson
Mötessekreterare

_____________________________
Pär Ekelöw
Justerare

__________________________
Magdalena Väpnargård
Justerare

