
 
 
HEM OCH SKOLA   Degeröskolan R.f   PROTOKOLL 
 
     
 
ÅRSMÖTE 
 
Tid  30 september 2015  
 
Plats  skolans matsal 
 
Närvarande:  Pia Valtanen (ordförande) 
  Susanne Pessi (lärar representant) 
  Christian Conrad 
  Camilla Kåla 
  Carina Storbjörk 
  Heidi Lithén 
  Niklas Rönnberg 
  Anders Hedman 
  Mary Palmgren 
  Patrick Ihalainen 
  Christel Feodoroff  (sekreterare för mötet) 
 
 
§1 Mötets öppnande 
   

Ordförande Pia Valtanen öppnade mötet kl. 18.00 
 
 

§2 Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för årsmötet 
 

Till ordförande för årsmötet valdes Pia Valtanen och Christel Feodoroff till 
sekreterare. Camilla Kåla och Heidi Lithén valdes till protokolljusterare som också 
fungerar som rösträknare för årsmötet.  

 
 
§3 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 
  
 Kallelsen för årsmötet hade skickats två veckor före årsmötet. Mötet konstaterades 
 vara lagligt sammankallat och beslutfört.  
 
  
§4 Godkännande av årsberättelsen, revisorernas utlåtande och fastställande av bokslutet, samt         
beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga 
 
 Christian Connrad redogjorde för årsberättelsen och läste upp revisorernas utlåtande. 
 Styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.  
 
 



§5 Fastställande av verksamhetslinjerna och budget samt medlemsavgiftens storlek 
  

Mötet fastställde att verksamheten fortsätter på samma sätt som tidigare. Vi vill ge 
eleverna i Degerö ls en liten guldkant på skolvardagen och stöda skolarbetet. 
Medlemsavgiften är fortsättningsvis 12 euro.  
 

§6 Val av ordförande, medlemmar och suppleanter i styrelsen 
 
 Till ordförande valdes Pia Valtanen.  
 

Till medlemmar i styrelsen valdes Patrick Ihalainen, Carina Storbjörk, Tanja Laubah, 
Heidi Lithen, Camilla Kåla och Anders Hedman.  

 
Till suppleanter valdes Niklas Rönnberg, Tina Koski, Lena Koski, Pia Valtanen, Mary 
Palmgren och Christel Feodofoff. 

 
 
§7 Val av två revisorer 
 
 Jens Slotte och Justus Widbom fortsätter som revisorer. 
 
 
§8 Övriga ärenden  
 
 Allaktivitetsplanen 
 Annika Kneckt-Ahtinen besökte mötet och presenterade projektet.  

Degerö Hem och Skola förening beslöt att allaktivitetsplanen är ett spetsprojekt och 
kommer att jobba för att planen förverkligas. 
Ansökan för planen är inlämnad till Bollförbundet, beslut väntas i december 2015. 
Medel för planen har ansökts 20.000 € från Brita Maria Rehnlund stiftelsen och för 
belysning till planen har det ansökts 10.000 € från Tre Smeder. 
Heidi Lithen är kontaktperson på Hem och Skola. Thomas Sund och Matias 
Wickholm har lovat hjälpa till vid behov. 

 
  
§9 Mötets avslutande 
 
            Ordförande Pia Valtanen avslutade mötet kl. 19.00 
 
 
 
 

         Pia Valtanen   Christel Feodoroff 
         ordförande   sekreterare för mötet 

  
  
 
 
        Camilla Kåla                      Heidi Lithen 
        protokolljusterare                      protokolljusterare 


