Föreningsstämma 20130326
(Protokoll)

Datum:
Plats:

2013-03-26 kl 18.30
Bullerbyn

Närvarande: Se bifogad närvarolista.

1. Alla hälsades välkomna till mötet av styrelsens ordförande Johannes.
2. Val av mötets ordförande.
Johannes Carlsson valdes till stämmans ordförande.
3. Val av protokollförare.
Torbjörn Johansen valdes till protokollförare.
4. Justering av röstlängd.
Närvarolista cirkuleras. 15 röstberättigade medlemmar av 25 är
närvarande. Listan bifogas.
5. Val av justeringsmän.
Camilla Nordström och Valter Kakko valdes att justera mötets protokoll.
6. Justering av dagordningen.
Punkterna om årsredovisning och styrelsens ansvarsfrihet utgår på dagens
stämma då redovisningen ej är klar då revisorerna fått underlaget sent.
Extra stämma beslutades till den 9 april 18.30 för beslut om detta.
7. Fråga om stämmans utlysande.
Utlysandet ansågs korrekt med anslag i hallarna två veckor innan mötet
enligt stadgarna.
8. Föreningens årsredovisning 2012 och revisorernas berättelse.
Föreningens kassör Mattias Brogren redogjorde för ekonomiska utfallet
under 2012. Preliminär redovisning delades ut.
Revisorerna Valter Kakko och Thomas Söremo har inte fått tillräcklig tid för
att kontrollera redovisningen så eventuella mindre justeringar och
revisorernas berättelse sker på den extra föreningsstämman den 9 april.
9. Beslut om föreningens balans- och resultaträkning.
Bordläggs till 9 april.
10.Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Bordläggs till 9 april.
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11.Medlemsavgift
Medlemsavgiften beslutades att vara oförändrad (500 kr) för 2013.
12.Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2013.
Anette Wahlgren redogjorde på uppdrag av valberedningen att det har
varit svårt att få ihop tillräckligt många medlemmar till föreningens
förtroendeuppdrag. Varje medlem förväntas ha ett styrelseuppdrag eller
samordningsuppdrag någon gång.
Ordförande: Johannes Carlsson är avgående och ersätts av vice ordförande
Josefin Schultz.
Vice ordförande: Josefin Schultz blir ordförande och ersätts av Maria
Billberg.
Ekonomiansvarig: Mattias Brogren sitter kvar på posten 2013.
Personalansvarig: Anette Wahlgren sitter kvar 2013.
Fastighetsansvarig: Torbjörn Johansen avgår. Posten är vakant.
Sekreterare: Paula Swerin sitter kvar 2013.
Suppleant personalansvarig: Jakob Ruda avgår och ersätts av Ulla
Danielsson.
Suppleant fixansvarig: Erik Dahlberg avgår och ersätts av Fredrik Smith.
Suppleant fixansvarig: Johan Brogren sitter kvar.
Föreslagna ersättare Maria Billberg, Ulla Danielsson och Fredrik Smith
valdes av stämman.
13. Val av revisorer.
Både Valter och Thomas avgår från sina revisorsuppdrag. Valberedningen
hade inga förslag på ersättare. Dessa poster är vakanta.
Valter berättade lite om vad det innebär att vara revisor.
14. Valberedningen.
Anders Wahlgren kvarstår och avgående ordförande Johannes ingår i
valberedningen.
Tre förtroendeposter saknas för 2013, fastighetsansvarig och två revisorer.
15. Fastställande av föräldrars tjäntgöring under året.
Föreningen har relativt lite tjänstgöring i förhållande till andra
föräldrakooperativ.
Vi har idag jourhandlingen med tillhörande uppgifter, två fixardagar,
uppgifter i fixarpärmen i köket samt den för 2012 införda fixarveckan.
Diskussion om former för tjänstgöring och hur vi kan bidra till föreningen
på bästa sätt med vad vi är bra på.
Beslut om att ge styrelsen i uppdrag att utreda hur tjänstgöringen kan se
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16.Övriga frågor.
Nyrekrytering
14 av 36 barn lämnar föreningen efter sommaren. Om vi ej kan ersätta alla
blir det ett ekonomiskt bortfall på ca 900 kkr per år.
Rekrytering av barn behöver göras av alla medlemmar.
Marknadsföring
Vi kan behöva bli bättre på att marknadsföra oss. Detta har ej behövts
tidigare då det funnits tillräckligt barnunderlag.
Vi behöver se över sätt att marknadsföra oss t.ex. Facebook mm.
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utse en inom styrelsen
till ansvarig för marknadsföring.
Behovsanalys av öppetider
Vi har tappat några rekryteringar på grund av att vi inte erbjuder fulla
öppettider (12 timmar). Detta ger även reducerade bidrag. En
behovsanalys av omsorgstiden delades ut till alla för att se om det finns
underlag för att kunna erbjuda längre öppettider utan större förändringar i
verksamheten.
17.Mötet avslutas.
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Torbjörn Johansen

Camilla Nordström

Valter Kakko

