Protokoll från stämman 2012-03-21
Förskolan Grodan
Närvarande: Christian, Jocke, Ann, Marcus, Emma, Henrik, Rosel, Hanna, Anna, Cecilia, Camilla,
Klara, Pascal
Ordförande: Ann
Sekreterare: Marcus, delvis Pascal

Dagordning
1. Val av mötesordförande
Ann

2. Val av mötessekreterare
Marcus

3. Val av två justerare, tillika rösträknare
Rosel, Hanna

4. Frågan om mötet utlysts i enlighet med stadgarna
Ja

5. Godkännande av dagordning
Ja

6. Fastställande av röstlängd
13

7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med resultatoch balansräkningavseende föregående verksamhetsår.
Det har varit ett bra år. Stabilt. Ekonomin har vari god, dock något minus. Det har varit mycket
renoveringar, och Grodan fick ny hemsida. Investering har skett på It-utrustning. Hanna och Joakim
är revisorer för sista året. 2 nya familjer har börjat, toaletter har renoverats och bygglov för
friggebod har beviljats. Den stora köksrenoveringen har blivit framflyttad. En invändning är att
jobbet med att ta fram recept och att vi numera har en matpärm saknas. Annars inga invändningar

8. Föredragning av revisionsberättelse.
Revisionen är ej klar, det gås igenom till nästa grodanmöte.
Tillägg 2012-08-17: Då revisionsberättelsen blev klar har den kommunicerats till alla medlemmar.

9. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkningen och
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Preliminär resultat- och balansräkning p.g.a sena fakturor och pensionsinstitut som inte gett
avräkningar. Resultat gicks igenom och är ungefär samma som förra året. Ansvarsfrihet får tas när
revisionen är klar.
Tillägg 2012-08-17: Efter att revisionsberättelsen samt resultat- och balansräkningen blev klara
har samtliga familjer godkänt dessa och beviljat ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.

10.

Genomgång av budgeten för innevarande år

Vi drar ner lite på renoveringen. Budget gjort på 17 barn så vi tappar ca 50 000 från den budget som

nu finns och det är alltså en preliminär budget nu som bestäms till nästa möte.

11.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

Samma antal som vi har nu, d.v.s 6.

12.

Val av ordförande

Ordförande väljs ej i år då ordförande väljs för 2 år. Ann sitter kvar.

13.

Val av övriga styrelseledamöter

Förslag från valberedningen: Anna tar ekonomi. Klara tar barnkö, Pascal sekreterare. Samtliga
godkänns

14.

Val av revisor

Christian

15.

Val av valberedning

Marcus och Christian

