Solstrålens förskola och skola i Påarp Ekonomisk förening
Org.nr. 769612-3988

Protokoll ordinarie årsstämma Solstrålens förskola i Påarp ekonomisk förening 2017-03-20
Styrelsens ordförande, Maria Darfelt, hälsade välkommen och öppnade mötet.

1. Val av mötesordförande.
Stämman valde Maria Darfelt

2. Val av mötessekreterare.
Stämman valde Torbjörn Rödl

3. Godkännande av röstlängd.
11 medlemmar deltog på stämman, inga övriga röster inkomna.

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
Stämman valde Josefin Hansson och Biljana Stojic som justeringsmän.

5. Fastställande av dagordning.
Stämman fastställde dagordningen.

6. Frågan om årsmötet blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
Årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna. (Tidigast 4 v. innan, senast 2 v. innan)

7. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
Ekonomiansvarig Johan Agerblom redovisade årsredovisningen för 2016. Resultat efter finansiella
poster och skatt blev +52 527 kr, varav +12 875 kr kom från periodiseringsfond (40 875 kr återfördes
från 2011, 28 000 kr avsattes). Föreningens syfte är inte att gå med vinst, men då det är omöjligt att
göra nollresultat, blir det i praktiken ofta en liten vinst. All vinst stannar inom verksamheten.
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8. Revisorns berättelse.
Den från förra året nya revisionsfirman har levererat en gedigen revisionsberättelse. Ekonomiansvarig
i styrelsen, Johan Agerblom, gick igenom denna och förklarade att det är föreningen som är ansvarig
för ekonomin. Revisorns ansvar att granska föreningens ekonomiska redovisning enligt gällande
regelverk.
Revisorn fastslår att redovisningen är i enlighet med redovisningslagen och att den ger en rättvisande
bild av verksamhetens ekonomi. Han tillstyrker att stämman godkänner det gångna räkenskapsåret,
föreslagen disposition av vinst samt rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fastställande av resultat och balansräkning.
Stämman fastställer resultat- och balansräkning.

10. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
Stämman beslutade att godkänna hur vinsten disponerats.

11. Beslut om ansvarsfrihet till styrelseledamöter.
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

12. Eventuella arvoden till styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
Endast arvode till revisor. Ekonomiansvarig i styrelsen sköter det löpande ekonomiska arbetet och
budgetuppföljning. För lönerna tar vi hjälpa av BIMA.

13. Fastställande av budget.
Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna budgeten för 2017. De poster som påverkar resultatet
mest antal barn och personalkostnad. Ny catering och något ökade IT kostnader p g a
mobiltelefonsystem istället för fast telefon. Inga stora projekt eller förändringar planerade under året.
På sikt finns planer på att modernisera lokalerna.

14. Fastställande av medlemsavgifter.
Stämman fastställde oförändrade medlemsavgifter; 500 kr för nya barn sen 200 kr per barn och år.
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15. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
Stämman godkände att styrelsen minskas med en person, fem istället för sex detta år.

16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
Styrelsen består av ordförande Maria Darfelt, ledamöter, Biljana Stojic, Julia Nygren och Torbjörn Rödl.
Avgående ledamöter i år är Nina Aldén och Stephanie Söderman. Valberedningen har tillfrågat Johan
Agerblom, som valdes in som ny suppleant.

17. Val av revisor.
Föreslagen revisor, Daniel Holmberg på Tre Revisorer, godkändes för kommande år av stämman.

18. Val av valberedning.
Traditionen är att avgående styrelsemedlemmar bildar valberedning. Stämman godkände att Nina
Aldén och Stephanie Söderman utgör valberedningen.

19. Övriga ärenden.
Informativt diskuterades hur städningen utförs, var kontaktlistan finns, hur och varför föräldrar måste
jobba i verksamheten i kooperativet, fixardagarna samt simskolan.
Beslut att förskolan håller stängt veckorna 29-31 även år 2018.
20. Mötets avslutande.
Stämman avslutades.

Påarp 2017-03-20

_______________________________
Mötessekreterare, Torbjörn Rödl

_______________________________
Justeringsman, Josefin Hansson

________________________________
Mötesordförande, Maria Darfelt

________________________________
Justeringsman, Biljana Stojic
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