Protokoll från årsmöte 2011 i Solö Sim-Skoleförening
Tid: Lördagen den 27 augusti 2011, kl. 14.00
Plats: Hos Nils Matsson och Louise Angleryd
Närvarande: Ann Hedman, Kenneth Stefansson, Lotta Öijer Thalén, Nils Matsson,
Louise Angleryd och Jenny Bergman ur styrelsen, samt medlem Eva Hedlund (Runesson)
1. Röstlängden fastställdes genom igenkännande.
2. Fråga om mötet var utlyst på rätt sätt: Kallelse hade satts upp vid badplatsen, skickats
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ut via mail och fanns på hemsidan en vecka före mötet. Årsmötet godkände kallelsen.
Dagordningen enligt kallelsen fastställdes.
Till mötesordförande valdes Nils och till mötessekreterare valdes Jenny.
Eva Hedlund valdes att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Årsbokslut 2010, budget 2011 och verksamhetsplan 2012 föredrogs helt kort av
Louise, Lotta och av Nils.
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna utan kommentarer.
Då personer utanför styrelsen var närvarande, kunde styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för det gångna året. Mötet beslöt balansera 2010:s överskott 17 729 kr i ny räkning.
Medlemsavgifter för 2011 fastställdes till oförändrat 50 kr för den första
familjemedlemmen och 10 kr för varje tillkommande medlem per familj.
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till oförändrat sju stycken för kommande
valperiod.
Följande valdes:
a) ordförande för ett år – Nila Matsson (omval)
b) övriga ledamöter för två år - Lotta Öijer Thalén, Jenny Bergman och Lena
Hultin (samtliga omval)
c) Kvarstår ytterligare ett år gör: Ann Hedman, Kenneth Stefansson och Louise
Angleryd
d) revisor jämte suppleant för ett år – Kristina Österman resp. Svante Österman
(omval)
e) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år inget val gjordes, men
”namnbanken” kan utvecklas genom att samtliga inblandade håller öron och
ögon öppna efter engagerade föräldrar
Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem: - Inga förslag hade
inkommit (se följande punkt).

13. Övriga frågor – förslag till åtgärder:
•

•
•

•

•
•

•
•

För att få veta hur medlemmarna hittat till simskolan för att se om annonsering
sker på effektivt sätt skulle en enkät via mail kunna skickas till alla medlemmar Lotta och Jenny undersöker saken
Hemsidan bör uppdateras med bättre teknik (ex inga frames) och egen domän
För att få ut information om simskolan vore det bra om simskolan kunde få länkar
på Grovstanäs samhällighetsförening. Om andra länkmöjligheter dyker upp bör
dessa följas upp och länkar läggas upp till hemsidan då nya domänen finns på plats
Några barn hade missat att ta med kransar vid diplomutdelningen - För att inga
barn som tagit kandidat/magister missar att ta med kransar bör information
förbättras om detta på anmälningsblankett samt att lärarna upplyser eleverna
Kioskpersonal (Jonas) kommer eventuellt inte att kunna jobba nästa säsong,
alternativ personal behövs
Simskolan vill gärna få in fler utvärderingar - För att få in så många utvärderingar
som möjligt kan dessa sättas upp i ställ/mapp på anslagstavlan så att de är
lättillgängliga för alla under hela simskoleperioden.
Deklarationsfriheten för simskolan går ut 2011- ny ansökan måste skickas in för
kommande 5-årsperiod
Information från utvärderingarna kan användas bättre - För att medlemmarna ska
kunna få veta vad som händer med saker som kommer upp i utvärdringarna kan
sammanställning av åtgärder och förklaringar från styrelsen kan visas på hemsidan

14. Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.
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