
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  PROTOKOLL 
 
HoS ÅRSMÖTE    2011   
 
21.3.2010 kl. 18.30 Sirkkalaskolan 
       

Närvarande:   12 personer  
             
 
1. Öppnande av mötet 

Hem och Skola i Åbo rf:s ordförande Lars Nyberg öppnade mötet kl. 
18.38. 

  
2. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare     

Eero Lehtovaara och Herman Norrgrann valdes till protokolljusterare och 
vid behov till att fungera som rösträknare 
 

3. Val av mötesordförande och sekreterare  
Lars Nyberg valdes till ordförande för mötet och Marith Leppäkari-
Lindberg till sekreterare för mötet 

 
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet  

 Enligt Stadgarna: Kallelse skall ske senast sju dagar före mötet, antingen 
skriftligt till alla medlemmar eller genom annons i Åbo Underrättelser. 
Mötet konstaterade att kraven uppfylldes i och med annons i Åbo 
Underrättelser en dryg vecka före mötet samt e-post till skolornas 
föräldralistor.  

 
5. Godkännande av föredragningslistan för mötet  

Föredragningslistan godkändes av de vid mötet närvarande 
 
6. Genomgång av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse  

Verksamhetsberättelsen och bokslutet presenterades av ordförande Lars 
Nyberg. Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande Lars Nyberg. 

 
7. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
och andra redovisningsskyldiga 

Bokslutet fastställdes och styrelsen och andra redovisningsskyldiga 
beviljades ansvarsfrihet 

 
8. Fattande av beslut om antalet medlemmar i styrelsen 
 Enligt stadgarna kan medlemsantalet vara minst 10 och högst 12.  

Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av 11 medlemmar.  
 
 



9.Val av sekreterare, kassör och övriga medlemmar i styrelsen för 
mandatperioden 

Styrelsen omvaldes enhälligt samt Anette Lehtosaari till Kassör. 
Sekreteraren Marith Leppäkari- Lindberg ställer upp som sekreterare till 
31.05.2011 därefter väljer styrelsen en ny sekreterare. Till Cygnaeus 
skolans representanter valdes: Herman Norrgrann som 
föräldrarepresentant och Johan Pelo som lärarrepresentant. Till 
Katedralskolans representanter valdes: Eero Lehtovaara som 
föräldrarepresentant och Synnöve Sandell som lärarrepresentant. Till 
Sirkkala skolans föräldrarepresentant valdes Annette Lehtosaari (även 
kassör) samt lärarrepresentanten Pia Siegfrids. Sirkkalabackens 
föräldrarepresentant Katri Lahtinen återvaldes. Till St Olofsskolans 
representanter valdes Lena Hindström-Pesu som föräldrarepresentant och 
Crister Mannila som lärarrepresentant.  

 
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för verksamhetsåret 

Inger Fellman och Johan Nyman återvaldes som revisorer och som 
suppleanter återvaldes Åsa Jakas och Svante Wahlbeck 

  
11. Godkännande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 

Mötet godkände verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2011 som 
presenterades av ordförande Lars Nyberg  

 
12. Fastställande av medlemsavgiften och budgeten för verksamhetsåret 
 Mötet beslöt att 9+1 euro skulle bibehållas och budgeten för  
 verksamhetsåret godkändes. 
 
14. Mötets avslutande  

Ordföranden avslutade mötet klockan 19.24 
 
 
 
 

Lars Nyberg      Marith Leppäkari-Lindberg 
 Ordförande       Sekreterare   
    

 
 
 
Eero Lehtovaara     Herman Norrgrann 
Protokolljusterare       Protokolljusterare 


