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Beskrivning
Tid
Närvarande
Förhinder
§1 Mötets öppnande
§2 Val av justerare
§3 Fastställande av
dagordning
§ 4 Föreg protokoll
§ 5 Fastställande av
röstlängd
§ 6 Ekonomi

§ 7 Övriga rapporter

10 Övriga frågor

§ 11 Nästa sammanträde
§ 12 Mötets avslutande

Vid protokollet
Kent Sahlin

Styrelsemöte
2017-01-18, kl 18.30 – 20.30
Helén Andersson, Helena Andersson, Maria Steen. Solveig Almroth, Ulrika
Jepson, Malin Eriksson, Jonas Elfridsson
Anders Holmqvist och Fredrik Rosengren
Helena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Föreningens kassör Jonas Elfridsson presenterades.
Till att justera dagens protokoll valdes Maria Steen.
Föreslagen dagordning godkändes.
Protokoll från styrelsemötet 2016-11-17 godkändes.
Inga noteringar
 Fråga om hantering av klassernas pengar från Luciatågen:
 Föreningen kommer att kunna hjälpa klasserna att hantera fakturorna
då beloppen är relativt små.
 Vi har under vintern hanterat följande fakturor och fört over pengarna till
respektive klass;
 Från Eskilstuna Innerstad 4000:- till M9. M9 har konto i SEB. Karen
Dahlén är kontoinnehavare. 53833517808
 Från SFI 2000:- till M8. Kontot är i Handelsbanken. Helene Andersson
är kontoinnehavare. Clearnr: 6609 Kontonr: 679 183 108
 Från arbetsförmedlingen 1000:- till M7. Kontoinnehavare är Ann-Sofie
Målgren. Kontot finns på Swedbank 8270-1, 4783508-7
 En faktura på 2000 ska skickas till kommunen/ Rademachersmedjorna
att delas mellan M7 och M5.
 Anders hälsar att saldot på föreningens konto är 103370 kr.
 Klasserna kommer att söka stipendier under våren. 12000 kr för M6 och
15000 för M9 enligt tidigare beslut.
 Jonas Elfridsson deltog i mötet i egenskap av föreningens revisor. Han
berättade om sin roll, och informerade om ett standardiserat sätt att föra
styrelseprotokoll. Han betonade vikten av att vara tydlig med de
ekonomiska händelserna under året i varje möte.
 Detta protokoll förs efter den nya mallen.
 Vi diskuterade genomförande och arbetsfördelning inför den stundande
vårkonserten. Även klassernas olika konserter diskuterades. Se nedan
noteringar.
 2017-03-21 kl 17.30
 Helena tackade och avslutade mötet.

Ordförande
Helena Andersson

Justerare
Maria Steen
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Noteringar gällande vårens konserter och arbetsfördelning vid vårkonserten.
o Maria visade nedan utkast för vårens planering. När den är komplett
med M4s datum kommer den att distribueras ut till berörda.

Vid protokollet
Kent Sahlin

Ordförande
Helena Andersson

Justerare
Maria Steen
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Vårkonserten:
 Vi beslutade att använda samma arbetsfördelning för klasserna som förra året.
o M4 garderob. 6 personer vid varje konsert.
o M5 och M6 säljer fikasäljer fika.
o M7 bakar.
o M8 sköter lotteriet. 2 lottringar till varje konsert.
o M9 bakar.
 Vårkonserten ska vara gratis, men vi kommer att påminna om vårt Swishkonto
i inbjudan.
 Helene kollar om eventuellt smycke. Vi behöver dock se till att informera alla
elever som slutar att smycket finns till salu.
 Vi kör med hattar för kontantinsamling. Vilka som ansvara kan vi besluta vid
ett senare möte.
Övriga konserter:
Se ovan bilaga.
Klasserna själva ansvarar för eventuell försäljning vid dessa konserter.
Föreningen har en kaffebryggare som kan lånas ut till klasserna om behov finns.

Vid protokollet
Kent Sahlin

Ordförande
Helena Andersson

Justerare
Maria Steen

