
Understödsföreningen Hem och skola i Grankulla r.f. 

Årsmöte  

Mötesprotokoll 

Tid: 8.9.2011 

Plats: Hagelstamska skolan, biblioteket 

 

Närvarande:  

föräldrarepresentanter: Ulf Haga, Suvi von Troil, Lotta Eskola, Camilla 

Lindberg 

lärarrepresentanter: Marcus Lång, Rosita Ruohio 

förhindrade: Eva-Lotta Backman, Jan Kruse, Kari Ahlström, Veli-Pekka 

Hyttinen, Gustav Salmelin 

 

 

1. Mötets öppnande 

 

Styrelsens ordförande Ulf Haga öppnade mötet kl 18.00. 

 

 

2. Fastställande av stadgeenlighet och beslutförhet 

 

Det konstaterades, att kallelsen hade skickats ut i form av ett infobrev två 

veckor före mötet, och en e-post påminnelse senare. 

Mötet kunde konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

3. Val av mötesordförande och sekreterare samt protokolljusterare och  

rösträknare 

 

Följande personer valdes: 

Mötesordförande: Ulf Haga 

Sekreterare:  Lotta Eskola 

 

Protokolljusterare och rösträknare:  

Suvi von Troil 

Camilla Lindberg 

 

 

4. Verksamhetsberättelsen 20010-2011 

 

Styrelseordförande Ulf Haga presenterade verksamhetsberättelsen.  

Verksamhetsberättelsen fastställdes. 

 

           Möten: 

           Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls i september 2010. Föreningen höll 

           styrelsemöten 27.9 och 8.11 hösten 2010, och på våren hölls mötena den 

          11.1.,8.3., 26.4., 22.8.2011 

 

 

          Hösten 4.11 2010 ordnades en infokväll för klassombuden (i samband med 

          TIFS- kvällen) i klass 7.  

 

          Den 20 januari arrangerades Lärarmiddagen där klassombuden och lärarna 



          träffades.   

 

        

          18.3.2011 Föräldrafesten St Patrick´s Eve inhiberades i år p.g.a. för få   

          deltagare, både på arrangörs- och deltagarsidan.  

 

          12.5.2011 Cannabisinfo för alla svenska skolor i Grankulla ordnades i Nya 

           Paviljongen. 

 

          Föreningen beviljade stipendier åt 11 elever från årskurs 7 och 8. 

 

 

5. Bokslutet 

 

Suvi von Troil presenterade bokslutet. Resultatet för perioden 1.8.2010-

31.7.2011 var -654,32 e. Bokslutet fastställdes. 

 

 

6. Revisionsberättelsen 

 

Suvi von Troil konsterade att revisionsberättelsen ännu är under arbete. 

 

 

7. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet 

 

Mötet fastställde bokslutet och verksamhetsberättelsen och  förutsatt att   

revisionsberättelsen godkänns av revisorn kommer styrelsen att beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

 

8. Verksamhetsplan och budget för nästa år 

 

          Följande års verksamhetsplan kommer att fastställas av den nya styrelsen. I 

          verksamhetsplanen ingår information och klassombudsmöte till sjuornas 

          föräldrar, i form av TIFS, lärarmiddag och klassombudsträff samt utdelning av 

          stöd och stipendier. Informationen sköts via webbplatsen och e-post. Nya 

          styrelsen ska sovra bland materialet och diskutera vad som görs. 

 

 

Suvi von Troil presenterade budgeten. 

 

Verksamhetsplanen och budgeten godkändes. 

 

 

9. Medlemsavgiften 

 

 Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro per år  eller 30 euro som 

engångsavift. 

 

 

10. Val av styrelseordförande 

 



Mötet konstarerade att den nya styrelsen väljer en ordförande för 

verksamhetsperioden 2011 – 2012. 

 

 

11. Val av styrelsemedlemmar 

 

Följande nya medlemmar föreslogs och valdes: 

Johanna Hammarberg 

Jessica Jensen 

 

Följande medlemmar fortsätter: 

 

Kari Ahlström 

Veli-Pekka Hyttinen 

Jan Kruse 

Gustav Salmelin 

 

Lärarkollegiet representeras av: 

Marcus Lång, Gymnasiet 

Rosita Ruohio, Hagelstamska  

 

 

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

 

            Till nya revisorer valdes John Bergman och Agneta Andersson-Lundström 

       

 

13. Skiftesmiddag 

  

Skiftessmiddagen då nya och gamla styrelsen träffas fastslogs till den 27.9.11 

kl 18 hemma hos Ulf Haga kl. 18. Lotta skickar ut inbjudan. 

              

 

14.Fastställande av annonstidning 

 

Till annonstidning valdes Kaunis Grani. 

 

 

15.Mötets avslutande 

 

Ordförande avslutade mötet klockan 18.45. 

 

          Bilagor: Verksamhetsberättelsen, resultaträkning, balansräkning, budget och 

          verksamhetsplan för 2010 – 2011. 

 

 

     


