Höstmöte 2018

Paragraferna §1-8

Tid: 9.11.18 kl. 18:00
Plats: Auditoriet i hotell- och restaurangskolan
Närvarande: 77 medlemmar
§1

Mötets sammankallande och beslutsförhet
Ordförande Karsten Steiner öppnade mötet kl. 18:05. Mötet konstaterades stadgeenligt
sammankallat och beslutsfört. Det har annonserats om mötet i Läraren den 11.10.

§2

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare och
rösträknare
Som ordförande för mötet valdes Karsten Steiner och som sekreterare Anna Smedlund.
Som protokolljusterare och rösträknare valdes Tiina Forsström och Anne Pennanen.

§3

Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§4

Förslag av styrelsen
a)

Verksamhetsplan för inkommande kalenderår

Verksamhetsplanen presenterades och godkändes som sådan.
b)

Förslag till föreningens medlemsavgift

Förslaget var 0 euro, precis som tidigare år, och det antogs.
c)

Budgetförslag för inkommande kalenderår och eventuella mötesarvoden och
reseersättningar för inkommande kalenderår

René Sköld presenterade budgetförslaget och det antogs.
§5

Skriftliga förslag som medlemmar tillställt styrelsen
Inga förslag har kommit in.

§6

Val av ordförande för styrelsen och fyra-åtta andra ordinarie medlemmar jämte
personliga suppleanter i föreningens styrelse för inkommande kalenderår
Karsten Steiner valdes som ordförande. Följande styrelsemedlemmar valdes: Christer
Andersson (suppleant: Anna-Lena Beckman), Susanne Guildford (suppleant: Patricia
Andila), Camilla Hellström (suppleant: Stina Michelsson), Håkan von Krusenstierna
(suppleant: Siv Lindholm), Cecilia Högback (suppleant: Tom Rydell) och Paul Bradley
(suppleant: Staffan Holmström).

§7

Val av två revisorer och suppleanter för inkommande kalenderår
Revisorerna Peter Strandvik (suppleant: Niklas Wasén) och Niklas Möller (suppleant: Robin
Lundin) valdes. In i valberedningen valdes Tove Waller, Malin Sundström och Ulla-Karin
Newton.
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§8

Övriga ärenden
a)

Lärarstipendium

Lärarstipendiet ”Årets lärare” tilldelades Marie Johansson, som arbetar vid Medis.
b)

Presentation av den nya webbsidan

Karsten presenterade den nya webbsidan och informerade om att Marcus Gustafsson sitter
kvar som webbmaster. En medlem sade att informationen om vilka som är förtroendemän
för landskapets skolor saknas på hemsidan. Det beslöts att saken ska åtgärdas.
§9

Mötet avslutas
Avgående styrelsemedlemmar, skolombud och valberedning avtackades och mötet
avslutades kl. 18:55.
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Ordförande Karsten Steiner

Sekreterare Anna Smedlund
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Protokolljusterare Tiina Forsström
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Protokolljusterare Anne Pennanen
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