Protokoll för styrelsemöte efter
årsmöte 2019-11-19
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Susanne Dagnekvist, Patrik Strömberg, Linus Rundberg, Marcus Leyman, Lise-Lotte
Malmgren, Teresia Jensen, Karin Skogmark, Anna Franzen, Anna Klarin. Adjungerade: Malin Wollmer,
Kristina Wennberg, Mattis Gustavsson, Linda Åsberg
Tid: kl 20.00 - 21.00, Plats: Backaskolan
1) Mötet öppnas.
Teresia förklarade mötet öppnat.
2) Val av mötesordförande och mötessekreterare
Teresia valdes som mötesordförande och Marcus som sekreterare för mötet.
3) Adjungeringar
Avgående styrelsemedlemmar.
4) Dagordningens godkännande, möteslängd
Dagordningen godkändes.
5) Val av justerare
Anna Klarin och Patrik Strömberg valdes som justerare.
6) Välkomnande av ny styrelse
De nya styrelsemedlemmarna välkomnades och de berättade lite om sig själva och sina
tidigare erfarenheter från styrelseuppdrag.
7) En kort genomgång av styrelsens arbete och tillvägagångssätt
Teresia berättade om underlag och dokumentation som finns tillgänglig som
grundinformation för styrelsearbetet. De nya medlemmarna fick också information om
styrelsens ersättning.
8) Signering av tystnadsplikt, samtycke (Nya medlemmar ska signera dokument om
tystnadsplikt och samtycke till insamling av personlig information inom ramen för styrelsens
arbete.)
Blanketter har delats ut till de nya styrelsemedlemmarna, som undertecknade på plats med
undantag för Nina som var frånvarande, Anna lämnar över blankett till Nina när de träffas
nästa gång.
9) Val av Vice Ordförande.
Marcus Leyman valdes som vice ordförande
10) Val av sekreterare
Linus Rundberg valdes som sekreterare.
11) Val ledamot till AU (Styrelsen har sedan tidigare beslutat att en föräldrarepresentant från
styrelsen alltid skall medverka på möten med arbetsutskottet)
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Teresia och Marcus valdes som representanter till AU.

12) Firmatecknare
Styrelsen beslutar att föreningen tecknas av Teresia Jensen (7511074101) ,
Patrik Strömberg (7101014079), Roger Hargeskog (6111133937)
samt Fredrik Håkansson (7905023334).
13) Övrigt
a. Be Roger om e-postadresser till de nya medlemmarna
Namn och personnummer samlades in från de nya medlemmarna, Teresia tog på sig
att överlämna dessa till Roger.
b. Anslag av ändrade köregler
Styrelsen beslutar att ge Roger i uppdrag att publicera ändringen på hemsidan, samt
Fredrik att publicera i ett kommande veckobrev. Teresia meddelar dem.
c. Rektors examen och lönejustering
Ordförande representerar huvudmannen vid rektors examensdag och det kommer
att ske en avtalsenlig lönerevision.
14) Nästa möte
Måndagen 16:e december 2019.
15) Mötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutas.

Sekreterare för mötet

-------------------------------------Marcus Leyman
Justerat av:

--------------------------------------Anna Klarin

---------------------------------------Patrik Strömberg
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