
Protokoll årsmöte i Språkförskoleföreningen
2022:7

Datum: 2022 10 27

Tid: 13:00

Plats: Digitalt möte via Microsoft Teams

§ 1 Mötets öppnande
Ord Johanna Enhörning öppnar och hälsar välkommen till årsmötet

§ 2 Val av mötesordförande
Karin Jones Beskow väljs till mötesordförande.

§ 3 Val av mötessekreterare
Kerstin Andersson, Visby, väljs till sekreterare.

§ 4 Val av justeringsperson
Christina Lundström, Brage språkförskola, väljs att justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning
Styrelsen anmäler två ytterligare informationspunkter. § Övrigt läggs till dagordningen och
utgör §14 varpå mötet avslutande justeras till § 15.

Mötet godkänner ändringen av dagordningen.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Josefin Andersson förrättar upprop, 22 medlemsavdelningar är representerade.
Botkyrka, Blåvingen
Gävle, Ugglan
Göteborg, Fjärilen

Helsingborg
Hässleholm
Kristianstad
Lycksele
Nacka
Skellefteå
Sollentuna, Delfinen och Pingvinen
Stockholm Bamse, Blå, Gul, Röd
Stockholm Bromma
Sundbyberg
Uppsala, Ugglan
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Vallentuna
Waxholm
Visby, Måsen och Svalan.
Österåker

Frånvarande:
Ljungby
Upplands bro
Värmdö

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
Utskick via e-post var den 27/9, 4 veckor och två dagar innan årsmötet.
Årsmötet är behörigt utlyst.

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Johanna Enhörning läser upp verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet, bilaga 1.
Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.

Sara Berglund, kassör, redovisar bokslut. Föreningens ekonomi är god. Balansräkning
God ekonomi, medlemsavgiften har halverats. Kostnader har bestått av resor i samband
med styrelsemedlemmars deltagande i styrelsearbetet.

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
Mötet ger ansvarsfrihet till styrelsen.

§ 10 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga motioner eller styrelseförslag har inkommit i år. Sista datum för att lämna in till årsmötet
är den 31/5 varje år.

§ 11 Val av styrelse
Valberedningen har som förslag att suppleanterna väljs in som ordinarie ledamöter. Detta
innebär att styrelsen kommer att bestå av enbart en förskollärare och fyra logopeder.

Mötet väljer Anna Nordin, Brage och Bella de Mander, Vallentuna som ordinarie ledamöter
för två år.
Omval av Josefin Andersson, Lycksele och Kerstin Andersson, Gotland för två år.

§ 12 Val suppleanter
Valberedningen har ej lyckats hitta någon suppleant.

Annika Sönnerhed anmäler sitt intresse och väljs in av mötet.
Helena Lundén, Helsingborg, anmäler sig och väljs in av mötet.

§ 13 Val av valberedning
Förslag att arbetslaget i språkförskolan Helsingborg tar på sig rollen som valberedning.
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Mötet bifaller förslaget. Arbetslaget i Helsingborg väljs till valberedning.

§ 14 Övrigt
A) information om enkäten, Kerstin Andersson berättar att årets enkät inte givit så hög
svarsfrekvens. Styrelsen kommer att se över på vilket sätt den ska distribueras och resultat
presenteras framledes. Styrelsen kommer under året se över enkäten och lämna ett förslag
om eventuella förändringar av frågor och distribution till nästa årsmöte för beslut inför 2024,
då enkäten genomförs vartannat år.

B) Konferensordning
2023 Österåker
2024 Helsingborg
2025 Botkyrka och Vallentuna undersöker möjligheten att samordna arrangemanget

§ 15 Mötets avslutande
Johanna Enhörning avlutar mötet med att tacka avgående ledamöter Anna Nordqvist och
Sara Berglund.

Karin Jones Beskow, mötesordförande

Kerstin Andersson, sekreterare

Johanna Enhörning, styrelseordförande

Christina Lundström, Brage språkförskola,  justerare
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