Årsmöte 2015-11-16
Häggvallsskolan föräldraförening org.nr.802415-8522
Närvarande: Josefine Petersson, Ewa Johansson, Linda Rutgersson, Cecilia Berglund, Magnus
Berglund, Catarina Axelsson, Katarina Chyssler.
Dagordning/protokoll
-Mötet öppnas.
Sekreteraren hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
-Mötet Behörigt utlyst.
Info på föräldramöten, utskick till föräldrar och på hemsidan.
-Verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelse delades ut och lästes upp.

Verksamhetsberättelse Häggvallsskolans föräldraförening 2015.
Årsmöte den 19/11 fram tills idag har vi haft 5 möten (26/1. 3/3, 6/5, 7/9 och 12/10 2015)
På första mötet för året bildades en "festgrupp" inför niornas avslutningsfest. Gruppen träffades ett
antal gånger under våren för att planera denna fest.
Vi har på mötena under året blivit informerade av skolledningen vad som är på gång i och kring
Häggvallsskolan bland annat om enkäter, likabehandlingsplanen, skolan systematiska kvalitetsarbete,
temadagar om alkohol, moped och tobak, fältsekreterarnas arbete, mattelyftet, nationella prov.
Det har även i år varit föreläsning av Per Lifvengren Och Jonas Andersson om droger. Mycket
uppskattat.
Vi har haft tema där vi bjudit in olika gäster.
Elevrådet då vi diskuterat telefon användandet på lektion.
Förstelärare där vi blivit informerade om hur deras uppdrag ser ut.
Besök av barn och utbildningsnämnden vad som händer med Tjörns skolor, tankar och idéer.
Under året har vi pratat och haft diskussioner om bland annat svårighet att få lärare att söka de lediga
tjänster och kunskapstappet som blir när man byter lärare varje termin.

-Ekonomisk berättelse.
Magnus Berglund (kassör) delade ut och redovisade ekonomisk berättelse. Se bifogad ekonomisk
berättelse.

Val av styrelse/valberedningens förslag.
Till ordförande fanns det ingen så den posten får vara vakant och sekreteraren tecknar föreningen
istället för ordförande.
Sittande kassör Magnus Berglund blev omvald och sitter kvar som kassör.
Sittande sekreterare Katarina Chyssler blev omvald att sitta kvar ett år eller tills ny tillsätts.
Till ledarmöter valdes Josefine Petersson, Linda Rutgersson och Ewa Johansson.

Till styrelse valdes: Ordförande vakant
Kassör Magnus Berglund
Sekreterare Katarina Chyssler
Ledarmöter Josefine Petersson, Linda Rutgersson, Ewa Johansson.

Sekreterare och kassör tecknar föreningen var för sig. Org.nr.802415-8522.
-Årsavgift.
Årsavgiften fastställdes att vara oförändrad under läsåret, 100:- per familj och läsår.
-Avslut

