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Protokoll Årsmöte
Tisdag 27e september 2016 kl 17.30
Aulan, Djurgårdsskolan, Eskilstuna.

§ 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
Helena Andersson valdes till ordförande. Kent Sahlin valdes till sekreterare.
Anders Holmqvist och Fredrik Rosengren valdes till justeringsmän.
§ 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Samtliga närvarande svarar ja på frågan.
§ 3. Upprättande av närvarolista för årsmötet.
Maria Steen, Anders Holmqvist, Helena Andersson, Guye Rydell, Helen Andersson,
Kent Sahlin, Anna Uhlin, Kent Berg, Yvonne Berg, Åsa Parsmo, Fredrik Rosengren
och Malin Eriksson
§ 4. Godkännande av dagordning för mötet.
Dagordningen godkändes efter justering av numreringen.

2015-10-01

2 (3)

§ 5. Föredragning och behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelse.

Verksamhetsberättelse 15/16
Vi startade verksamhetsåret med årsmöte den 16 September 2015.
Vi träffades i Föräldraföreningen under höstterminen, 20 oktober och 10 november för
att planera jubileumskonserterna där samtliga musikklasser deltog.
Den 21 och 22 november var det jubileumskonsert i Lokomotivet där
Föräldraföreningen hjälpte till med att baka och sedan sälja fika.
Vi började använda Swish som betalningsmedel för fika och medlemsavgifter.
Under vårterminen träffades vi 10 mars och 10 maj för att planera inför vårkonserten
den 15 maj. Det blev 2 konserter med alla klasser och vi hjälpte till med att baka, sälja
fika, garderob och lotteri. Vi gjorde även ett inköp av en större kaffebryggare för att
underlätta kaffekokningen vid de olika konserterna.
Vi har även deltagit i diskussioner om att öka intresset för musikklasserna bland
pojkar. Undersökningen redovisades vid mötet i Maj av Bo Karlsson.
Det sista vi gjorde var att betala ut stipendier till M6 och M9 på 12 000 kr resp 15 000
kr. M6 gjorde en resa till Gröna Lund och övernattade på Kjulavallen som sedan
avslutades med en sånguppvisning för några av klasserna på Kjula skola. M9 gick på
esteternas musikal på St Eskil.

§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Samtliga närvarande svarar ja på frågan.
Revisor, Gamla Stadens Musikklassers föräldraförening, Jonas Elfridsson har skickat
revisionsberättelse 2016-09-26 till kassör Anders Holmqvist. Revisionsberättelsen
bilägges detta protokoll. Bilaga 1.
Revisorn föreslår att årsmötet beviljar styrelsen handlingsfrihet för det gångna året.
Han föreslår dock ett par förbättringar gällande protokoll och minnesanteckningar från
våra möten. Vi kommer att följa dessa förslag, och även bjuda in Jonas till ett av våra
möten för att kunna diskutera förbättringarna.
§ 7. Behandling av stadgeenlig inkomna förslag och motioner.
Inga förslag, se dock paragraf 16.
§ 8. Val av ordförande för en period om 1 år.
Helena Andersson kvarstår som föreningens ordförande.
§ 9. Val av sekreterare för en period om två (2) år.
Kent Sahlin kvarstår som föreningens sekreterare.
§ 10. Val av vice ordförande för en period om ett (2) år.
Till vice ordförande valdes Fredrik Rosengren enligt förra årets möte.
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§ 11. Val av 2 styrelseledamöter för en period om 1 år.
Från M4 valdes Ulrika Jepson, Maria Seppänen och Solveig Almroth
§ 12. Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för det kommande räkenskapsåret.
Jonas Elfridsson fortsätter som revisor och även revisorssuppleant Karen Dahlén
fortsätter.
§ 13. Val av ledamöter till valberedningen, varav en (1) sammankallande.
Till ledamöter väljs Maria Steen och Carna Fredriksson.
§ 14. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.
Samtliga tycker att 150 kr/familj ska kvarstå som medlemsavgift och att förnyad
information ska gå ut till samtliga elever/familjer i Musikklasserna. Informationen
bilägges detta protokoll. Bilaga 2.
I samband med detta ska även en betalningspåminnelse skickas.
§ 15. Presentation av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Musikklassernas sångtillfällen:
Världens barn; på Eskilstuna stadsteater den 17e oktober.
Julmarknad i Rademachersmedjorna 26-27 november, klasser fastställs senare.
En luciakonsert med 2 föreställningar i kloster kyrka planeras.
En vårkonsert planeras och även en musikal för årskurser 8-9 i påsktider.
§ 16. Förslag på stadgeändringar från styrelsen.
Mötet beslutade att lägga till en paragraf i föreningens stadgar som ger möjlighet att
söka stipendier från föreningen för konserter eller annan aktivitet som går i linje med
föräldraföreningens syfte och verksamhet. De nya stadgarna presenteras på ett möte
under hösten.
§ 17. Övriga frågor.
Vi kommer att ha ett möte 2016-11-08 för att diskutera revisorns förbättringsförslag
och även för att presentera oss för de nya ledamöterna.
§ 18. Budget
Ingen budget presenterades på mötet. Vi kommer att sammanställa utgifterna till nästa
möte. De enda intäkterna under detta läsår kommer att vara konserten på våren.
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§ 19. Mötets avslutande.
Helena förklarar mötet avslutat.

Eskilstuna 2016-10-06
Protokoll skrivet av:

___________________________________
Kent Sahlin
Justerat av:

___________________________________
Fredrik Rosengren

________________________________
Anders Holmqvist
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Information om Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser
Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser bildades hösten 1997. Den är en
naturlig mötesplats där föräldrar, lärare och skolledning kan lösa praktiska problem,
hantera ekonomiska och organisatoriska frågor, men framför allt fungera som en
drivmotor för hela Gamla Stadens Musikklasser. Föräldraföreningens styrelse utser
också styrelsen för Charlotta Bergs Minnesfond, vars avkastning varje år kommer
våra avgångsklasser till del.
Årsavgiften är förnärvarande 150 kr/familj och läsår, oavsett hur många barn man har
i musikklass. Vi välkomnar också stödjande medlemmar utan barn i musikklasserna.
Årsavgifter liksom intäkter från konserter m m går oavkortat som stöd till våra barns
verksamhet.
Som förälder till elev i musikklass kan Du behöva oss. Vi behöver definitivt Dig!

Med vänliga hälsningar
Föräldraföreningen för Gamla Stadens Musikklasser

Bankgiro 155-0045
eller
Swish 123 571 50 24
Medlemsavgift: 150 kr/per familj och läsår,
Betalas före utgången av oktober månad.
(Ange alltid elevens namn, klass och vårdnadshavarens namn)

Bilaga 2

