Protokoll för Förskolan Grodan

Årsmöte 2011-04-05
Närvarande: Stavros, Joakim E., Daniel, Lars B., Henrik, Hanna, Emma, Christian, Rosel, Sharok,
Marcus
Dagordning för Årsmötet 2011.
1. Val av mötesordförande: Rosel
2. Val av mötessekreterare: Marcus
3. Val av två justerare, tillika rösträknare: Sharok, Hanna
4. Frågan om mötet utlysts i enlighet med stadgarna: ja
5. Godkännande av dagordning: ja
6. Fastställande av röstlängd: 12 (Rosel representerade Camillas röst)
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning avseende
föregående verksamhetsår:
◦ revisor saknas.
◦ Det har funnits tre arbetsgrupper: lokal, fest och inköp.
◦ antal barn har varit 16-17.
◦ Personal har bestått av 4 fasta samt två extra resurser.
◦ Ekonomin har varit god.
◦ Mindre reparationsarbeten har skett i snabbare takt än tidigare.
◦ Barngruppen, liksom personal-och föräldragruppen känns mycket bra och Grodan är en
populär förskola.
◦ Resultatrapporten är preliminär (den har ej godkänts av revisor).
◦ Stora pengen kommer från kommunen.
◦ Det är väsentligt högre kostnad för maten – pga ny inriktning mot ekologisk mat. lite
höjning av hyrorna.
◦ Otydlig redovisning av kostnadsställen, exempelvis är kostnaden för utflykter bokfört
som något annat. Detta ska bli tydligare framöver
◦ Extern kostnader har ökat - dyrare mat, nya leksaker, nya renoveringar.
◦ Lägre lönekostnad pga färre vikarier och åldersskillnad i personal.
◦ Justeringar. renoveringskostnad som löper från tidigare år.
◦ periodisering ska ske, kvar blir ca 30-35 tusen att skatta för.
◦ GENOMGÅNGEN KAN GODKÄNNAS.
8. Föredragning av revisionsberättelse: sker på Grodanmötet i maj.
9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter: sker på Grodanmötet i maj.
10. Genomgång av budgeten för innevarande år
◦ dyrare mat.

◦
◦
◦

högre renoveringskostnad.
högre personalkostnad.
BUDGET KODKÄND

11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:6
12. Val av ordförande: Ann
13. Val av övriga styrelseledamöter: Christian, Marcus, Joakim E., Emma, Henrik
14. Val av revisor: Hanna och Joakim R.
15. Val av valberedning: Sharok
16. övriga punkter:
◦ En uppdaterad A-Ö godkändes.
◦ Nya stadgar godkändes
17. mötet avslutades.

