
HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F.  FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

HoS ÅRSMÖTE   2016 

 

18.4.2016 kl. 18.30   CYGNAEUS SKOLA 

 

 

 

 

1. Öppnande av mötet 

 

2. Val av två protokolljusterare och vid behov två rösträknare 

 

3. Val av mötesordförande och sekreterare 

 

4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 

 

Enligt stadgarna: Kallelse ska ske senast 7 dagar före mötet, antingen skriftligt till alla 

medlemmar eller genom annons i Åbo Underrättelser. Annons ingått i ÅU onsdagen 

9.4.2016. 

 

5. Godkännande av föredragningslistan för mötet 

 

6.  Genomgång av verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse 

 

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

redovisningsskyldiga 

 

8. Fattande av beslut om antalet medlemmar i styrelsen (enligt stadgarna minst 10 och högst 

12). Styrelsen föreslår: 11 medlemmar) 

 

9. Val av ordförande för mandatperioden 2016-2017. 

 

10. Val av sekreterare, kassör och övriga medlemmar i styrelsen för mandatperioden 2016. 

 

11. Val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter för verksamhetsåret 2016. 

 

12. Godkännande av verksamhetsplan för verksamhetsåret 

 

13. Fastställande av medlemsavgiften och budgeten för verksamhetsåret. Styrelsen föreslår att 

medlemsavgiften bibehålls dvs. 10,-/familj och 1,-/elev. 

 

14. Stadgeändringar: § 2.1, § 5,§ 8, § 9.1. 

 

Som medlem i styrelsen önskas också en representant från Braheskolan, dock enbart 

av en föräldrarepresentant. Detta påverkar § 2 och 5.  

Dessutom önskas ändring om sammankallande av föreningsmöte så att detta också 

kan skötas via skolornas informationskanal, vilket påverkar § 8.  

Årsmötet föreslås hållas inom april månad (mot nuvarande mars) för att ge mera tid 

för förberedande av bokslutshandlingar. Detta påverkar också § 8. 



 

 

§ 2.1.: 

 

Föreningens ändamål är att: (tilläggs Braheskolan) 

Främja samarbetet mellan de svenska skolorna i Åbo (Cygnaeus, Sirkkala, 

Sirkkalabacken, S:t Olofsskolan, Katedralskolan och Braheskolan) och elevernas 

hem. 

 

§ 5 Styrelsen (nu minst 10 och högst 12 medlemmar) 

 

Ordalydelsen föreslås bli:  

'Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med minst elva (11) och högst 

(tretton (13) ordinarie medlemmar, som består av en ordförande, en sekreterare och 

en kassör samt mint åtta och högst tio övriga medlemmar, vilka sistnämnda skall 

utgöras av en föräldrarepresentant och en lärarrepresentant för samtliga berörda 

skolor, för Sirkkalabackens skola och Braheskolan dock enbart av en 

föräldrarepresentant. Antalet medlemmar i styrelsen bestäms på årsmötet.' 

 

 

§ 8 Sammankallande av föreningsmöte (nu antingen skriftligt till alla medlemmar 

eller genom annons i Åbo Underrättelser) 

 

Föreslås: 'Kallelsen skall ske senast sju dagar före mötet, antingen via Åbo 

Underrättelser eller skolornas informationskanal.  

 

Föreningens årsmöte (nu före utgången av mars månad) 

 

Föreslås: Föreningens årsmöte hålls före utgången av april månad på dag som 

styrelsen bestämmer. 

 

§ 9.1. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för verksamhetsåret. 

 

Föreslås: Val av en revisor jämte revisorssuppleant för verksamhetsåret. 

 

 

15. Allmän diskussion 

 

16. Mötets avslutande 

 

 

 


