Protokoll
fört vid
GRENNASKOLANS FÖREDETTINGFÖRENINGS
ÅRSMÖTE
TID : 20 maj 2017
PLATS : Salongen
Borgmästargården
Gränna
NÄRVARANDE: Olof Andersson, Mikael Bratell, Bo Eskesen, Benjamin Lundqvist,
Ing-Britt Markström, Julia Markström, Krister Mauritzon, Maria Mozo,
Anders Nilsson, Martin Nilsson, Anna Nohrborg, Maja Persson,
Paul Odelberg, Bo Segerud

§ 1 Årsmötet förklarades öppnat
§ 2 Godkännande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Som ordförande under mötet valdes Julia Markström. Stud -97.
Till protokollförare utsågs Ing-Britt Markström, hedersmedlem.
Anna Nohrborg, stud -97, justerar protokollet.
§ 5 Styrelsens årsberättelse delades ut och lästes upp av Julia Markström.
Årsberättelsen var omfattande och innehöll bland annat en redogörelse
för de två stipendier från Föredettingföreningen som under föregående läsår utdelats
till elever vid Grennaskolan. På grund av kommunens beslut om nedläggning av skolan
innehöll årsberättelsen även tankar om skolans framtid. Det informerades om den nyligen
uppdaterade hemsidan för Föredettingföreningen.
§ 6 Revisorernas årsberättelse från föregående verksamhetsår fick bordläggas då beslut om
teckningsrätt för nya styrelsen inte tagits vid föregående årsmöte.
§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse bordlades . Se § 6
§ 8 Val av styrelse.
Julia Markström, stud -97, omvaldes till ordförande.
Övriga ledamöter: Paul Odelberg, stud -90, omval.
Nyval : Malin Eriksson, stud -13, och Martin Jämtander, stud -13.
Suppleant: Sanna Moore, stud -94.
§ 9 Val av revisorer:
Olof Andersson, stud -77, Bo Segerud, stud -77, omvaldes.
§ 10 Val av valberedning:
Christoffer Lindblad, stud -94 sammankallande,
Lars Svärd, stud -72, Ludvig Mörnestam, stud -06, Cecilia Magnergård, stud -07.

För ett nyinrättat styrelseuppdrag invaldes Krister Mauritzon, stud -77, som
medlemskordinator.
Lars Svärd, stud -72/hedersmedlem, som fått förhinder att deltaga i årsmötet kommer att
tillfrågas om styrelseuppdrag istället för ledamotskapet i valberedningen.
Tillägg till protokollet: Lars Svärd har accepterat uppdraget.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhet.
Tidigare beslutade avgift om 300 kr / år kvarstår.
§ 12 Övriga frågor.
• Teckningsrätt för föreningens bankkonto SEB.
Årsmötet tog beslut om teckningsrätt för Föredettingföreningens ordförande:
Julia Markström, 780406-2409.
• Tillägg i stadgarna, vid punkt 9:
Årsmötet tog följande beslut:
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger
kan även annan person utses att teckna föreningens firma.
• Varumärkesskydda namnet Grennaskolan
På initiativ av Christoffer Lindblad, stud -94, har ett första steg tagits mot att undersöka om
varumärket Grennaskolan kan ges möjlighet att skyddas och överlåtas till
Föredettingföreningen i och med kommunens beslut om avveckling av skolan. Beslut togs
under årsmötet att Föredettingföreningen aktivt ska medverka till att Grennaskolan ska
kunna återuppta skolverksamheten i Gränna med nya ägare.
• Arkivering
Benjamin Lundqvist, stud -92, tog upp frågan om säker arkivering av såväl skolans som
Föredettingföreningens historiska material. På årsmötet beslutades att det ska undersökas
hur och på vilket sätt detta kan möjliggöras.
• Kontor
Grenna International Campus har upplåtet åt föreningen ett kontor på första våningen i
Borgmästargården, med start från höstterminen 2017.
• Stort tack framfördes till Julia Markström för hennes engagemang inför årets
föredettinghelg. Önskemål framfördes att det även fördes till protokollet.
§ 13 Ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade mötet avslutat.
Gränna 21 maj 2017
Vid protokollet
_______________________________________________
Ing-Britt Markström
Ordförande
_______________________________________________
Julia Markström
Justerare
________________________________________________
Anna Nohrborg

