Protokoll fört vid årsstämma för Vibyskolan Ekonomisk Förening
måndagen den 8:e april 2019, kl 18.30 på Vibyskolan
Närvarande medlemmar:
Styrelsen: Susanna Jäghult, Martin Dahlstrand, Mathias Törnblom, Eva Hansson, Elisabeth
Ramsten, Jonas Winther och Cecilia Götherström
Lotta Henrysson, Bo Hansson, Jessica Genlott, Johanna Di Sivo, Stefan Burman, Josefina
Wallström
1.

Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för mötet valdes Susanna Jäghult.

2.

Val av protokollförare vid stämman
Till protokollförare vid stämman valdes Cecilia Götherström.

3.

Justering av röstlängd
En lista på närvarande medlemmar i VEF upprättades (13 medlemmar) för att fungera
som röstlängd.

4.

Val av justeringsmän/rösträknare
Till justeringsmän/rösträknare valdes Bo Hansson och Stefan Burman.

5.

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fann att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

6.

Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse
Susanna Jäghult föredrog förvaltningsberättelsen, kommenterade denna och svarade på
frågor från stämmodeltagarna. Bland annat berördes att det är kö till skolan samt att
skolan har hög personaltäthet i jämförelse med andra skolor: 11,8 elever per fast
personal. Elevassistenter och fritidspersonal är inte medräknade i detta tal. All fast
anställd personal har behörig lärarexamen inom sitt ämnesområde.
Mathias Törnblom föredrog årsredovisningen och redogjorde för det bästa resultatet på
4 år, dock en förlust på 205 tkr för verksamhetsåret 2018, vilket var 255 tkr mer negativt
än budgeterat. Mathias kommenterade det negativa resultatet och berörde bland annat de
ökade lönekostnaderna, det stora antalet inbrott under 2018, satsning på skalskydd samt
ökade krav på brandskydd, vilket har varit direkta orsaker till det negativa resultatet.
Mathias Törnblom beskrev revisionsberättelsen, som tillstyrker att föreningsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Revisionsberättelsen innehåller en
anmärkning, nämligen att föreningen vid tre tillfällen under räkenskapsåret inte betalat
skatter och avgifter i rätt tid. Dröjsmålen har inte medfört någon skada utöver
dröjsmålsräntor.
Årsredovisningen finns tillgängliga på skolans expedition för intresserade medlemmar.
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7.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i
anledning av årets förlust
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkning för föreningen.

8.

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2018
– 31 december 2018. Beslutet var enhälligt.

9.

Budget
Mathias Törnblom presenterade budgeten för verksamhetsåret 1 januari – 31 december
2019. Verksamhetens intäkter beräknas ligga på 38 088 tkr och kostnaderna på
37 960 tkr. Det positiva resultatet beräknas i budgeten till 129 tkr.

10.

Medlemsavgift
Stämman beslutade att års-medlemsavgiften i föreningen fortsatt ska vara 0 kr.

11.

Val av styrelseledamöter
Lotta Henrysson presenterade valberedningens förslag till ny styrelse. Stämman biföll
enhälligt valberedningens förslag och nedanstående personer omvaldes samt valdes in i
styrelsen.
Omval av ordinarie ledamöter
Mathias Törnblom (omval på 2 år)
Martin Dahlstrand (omval på 2 år)
Nyval av ordinarie ledamöter
Johanna Di Sivo
Sittande styrelseledamöter
Sanna Jäghult (återstår 1 år)
Jonas Winther (återstår 1 år)
Elisabeth Ramsten (återstår 1 år)
Eva Hansson (återstår 1 år)

12.

Val av revisorer
Revisor väljs för tiden intill slutet av nästa års ordinarie föreningsstämma. Stämman
beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka en ny revisor. Det kommer att kallas
till extra stämma för val av ny revisor. Verksamhetsrevisor utses vid behov.

13.

Val av valberedning
Stämman valde Lotta Henrysson, Malcolm Leijonhielm och Stefan Burman till ny
valberedning. Lotta Henrysson är sammankallande.
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14.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp.

15.

Stämmans avslutande
Ordförande Sanna Jäghult tackade alla närvarande för deras engagemang och förklarade
årsmötet avslutat.

Ordförande för årsstämman

Protokollförare vid årsstämman

Sanna Jäghult

Cecilia Götherström

Justeras

Justeras

Bo Hansson

Stefan Burman
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