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HAFF Årsmöte 2019-03-06
Plats: Kontoret Lunds Waldorfskola
Tid: Onsdagen den 2019-03-06 kl 18-19

§ 1 Mötets öppnande, fråga om mötet behörigen utlysts
Mötet öppnas och mötet finnes behörigen utlyst
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Elisabet väljs till ordförande, Magnus Broman till sekreterare och Per till justerare
§ 3 Fastställande av röstlängd
Närvarande:
Elisabet Andersson Hellsten
Harmannus Menninga
Per Lindström
Malin Stenbeck Hamilton
Magnus Attnäs
Jeanette Lilja
Jan Svensson
Magnus Broman
Antal röstberättigade: Alla föräldrar med med barn på Lunds Waldorfskola och lekskolorna i Hardeberga
och Solvinden i Lund är medlemmar och röstberättigade. Närvarande enligt ovan.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns
§ 5 Styrelsens berättelse: Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Elisabet läser verksamhetsberättelse och den ekonomiska berättelse.

§ 6 Revisorernas berättelse
Jeanette föreslår ansvarsfrihet för styrelsen
 Förslag om bokföringskonton för att undvika märkliga transaktioner mellan klasskontona.
 Det kommer fram att klasslärare kan ha ganska mycket av klassens pengar på privata kontot.
Årsmötet är överens om att detta måste åtgärdas och pengarna flyttas till respektive klasskonto.
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
§ 8 Förslag och framställningar från styrelsen
Tas på konstituerandemötet direkt efter årsmötet.
§ 9 Motioner från medlemmar
Inga motioner att behandla
§ 10 Beslut om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019
Beslut att inte ta ut någon medlemsavgift för året
§ 11 Arvoden styrelsen
Kassör och ordförande har rätt till 999 kr i arvode för sina uppdrag i föreningen
§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget
Tas upp på konstituerande mötet med nya styrelsen direkt efter årsmötet
§ 13 Val av styrelse: Ordförande, ledamöter och suppleanter
Valdes:
Ordinarie ledamöter
Elisabet Andersson Hellsten – omval 2019 – 2020 – ordförande
Malin Stenberg – omval 2019 – 2020
Jan Svensson – omval 2019 – 2020

Tidigare valda:
Magnus Broman – 2018 - 2019
Harmannus Menninga – 2018 - 2019
Peter Polfeldt – 2018 - 2019

Suppleanter
Valdes:
Magnus Attnäs 2019

§14 Val av revisor och revisorssuppleant
Valdes:
Ordinarie 2019
Per Lindström
Suppleant
§ 15 Val av valberedning

§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutas

