
Årsmöte 

7 november 2017 kl 18.00 



Dagordning årsmöte 2017 
 § 1 Årsmötets öppnande 

 § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän (tillika rösträknare) 

 § 3 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 § 4 Godkännande av dagordning  

 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 § 6 Revisionsberättelse 

 § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 § 9 Övriga förslag från styrelsen och medlemmar 

 § 10 Fastställande av medlemsavgift samt budget 

 § 11 Val av styrelse. Orförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter (Ordförande, 6 ledamöter, 2 suppleanter) 

 § 12 Val av revisor samt suppleant 

 § 13 Val av valberedningens ordförande samt suppleant 

 § 14 Övriga frågor 

 § 15 Avslutande av mötet 



Verksamhetsberättelse 
Årsberättelse för Frölundaskolans Föräldraförening 1 april 2015 – 
31 juli- 2016 
 
Föreningen har under året arbetat mycket aktivt med olika viktiga frågor för våra barn 
så att eleverna på skolan kan skapa sig en grund med kunskap och kunna möta de 
drömmar och utmaningar som möter dem i deras framtida liv. Alla frågor vi arbetar 
med kan sorteras in under föreningens ledord,  
Trygghet – Engagemang – Kommunikation – Aktiviteter. 
 
Likabehandlingsarbetet 
Vi har gått igenom skolans Likabehandlingsplan och samlat in synpunkter från er 
föräldrar/vårdnadshavare och därefter sammanställt detta i ett dokument och tagit 
fram förslag på olika förbättringsområden som vi därefter har framfört till skolans 
ledning. 
Vi har även i detta dokument identifierat och gett förslag på andra områden som 
behöver förbättras i enlighet med synpunkter som vi samlat in från er föräldrar. 
För mer information, se bilaga 2. 
 



Verksamhetsberättelse 
Våga Vara Dig Själv – Del 2. Föreningen har drivit hårt att utföra olika aktiviteter som 
främjar ett bra beteende mot varandra där det är viktigt att vi förstår att alla 
människor är lika mycket värda och respektera varandras olikheter. 
 

På föreningens bekostnad har vi skickat hela lågstadiet (F-3) på en bioteater på 
Kulturhuset där eleverna fick se en teater om hur man är en snäll kompis och hur man 
beter sig på ett bra sätt mot varandra. Teatern följdes även upp med ett arbete på 
skolan efteråt. 
 

Frölundaskolans kompisdag är också något vi tillsammans med Fritidsgårdarna och 
skolan drev igenom där alla skolans elever fick delas in i grupper över alla åldrar och 
utföra samarbetsövningar tillsammans. 
 

Dessa aktiviteter var lyckade och vi kommer att fortsätta arbetet med att få dessa som 
årligen återkommande aktiviteter. Vi kommer också kämpa för att få till ytterligare 
aktivitet för åk 4-9. 
 

Vi har även anordnat en föreläsning för föräldrar inom ämnet som hölls av Gunnel från 
SSPF. 



Verksamhetsberättelse 
Skolmiljön 
Även här har ett gediget arbete gjorts där vi har samlat in information från tidigare utförda 
trygghetsvandringar, både inom och utanför skolan, synpunkter från er föräldrar och elever 
samt platser som har beskrivits som otrygga av eleverna i Likabehandlingsplanerna. Allt 
detta har sammanställts i ett dokument och framförts till skolans ledning. Vi har suttit i 
möten med skolans ledning och lokalförvaltningen och gjort framsteg och blivit lovade olika 
förbättringar inom skolan, på och runt om skolgården. Vissa förbättringar är redan utförda. 
För mer information, se bilaga 3. 
 

Kommunikation 

Informationen mellan skolan och vårdnadshavare är väldigt viktig och något som vi 
har kämpat mycket med för att få till förbättringar inom. Skolan har nu startat ett 
internt arbete med hur man ska börja använda Hjärntorget bättre och är på god väg 
där man också informerar alla föräldrar i samband med utvecklingssamtal. 
 

En annan del som vi också pekat på är information gällande vikarier och hur skolan 
kan stärka vikarier, hur vikarier får till sig skolunika arbetssätt samt hur vi föräldrar 
får till oss gällande kotaktuppgifter i samband med vikarie. Arbetet pågår på skolan. 
 

Skolan ska också se över rutiner för hur rapportering och liknande sker i samband 
med kränkningar på skolan. 



Verksamhetsberättelse 
Trivselregler 

Vi har tillsammans med skolan diskuterat trivselregler och drivit vissa frågor och ser 
positivt på det mobilförbud som införts för åk F-6. 
 

Ett annat arbete som vi följer upp är satsningen på att öka måluppfyllnad i åk 9. En del 
i denna satsning är arbetsro i klassrummen och skolan har infört något man kallar 
”ledarskap i klassrummet” som handlar om att skapa tydlig lektionsstruktur för 
eleverna, hur lärare ska kunna förebygga och hantera konflikter samt kunna bygga 
goda relationer till eleverna.  
 

En positiv riktning är att måluppfyllnad för åk 6 har ökat. 

 



Verksamhetsberättelse 
Andra forum och aktiviteter som vi har bedrivit eller varit delaktiga i under året. 
 

 Fortsatt sammarbete med skolans ledning där vi har mötts och diskuterat och 
arbetat framåt i flera viktiga frågor. 

 Ett flertal aktiviteter på skolan för föräldrar och barn. 
 Sammarbete med fritidsgårdarna Linden och 1200 kvadrat och utfört aktiviteter 

för gemenskap tillsammans med föräldrar och barn där vi lekt lekar, grillat, 
fikat, dansat och annat roligt. 

 Föreningen har varit aktiv i stadsdelens Centrala brukarråd där man träffar 
skolans enhetschefer och föräldrarepresentanter från övriga skolor. 

 Samarbetat med stadsdelens förvaltningar och deltagit i olika 
föreningskonferenser samt ett flertal trygghetsdialoger för en ökad trygghet i 
vår närmiljö. 

 Vi har deltagit i Positivparkens dag. 
 Vi har samarbetat med andra föreningar i vår omgivning. 
 Sammarbete med Hälsoteket där även 3 personer från föreningen har deltagit i 

en Hälsoguideutbildning. 
 Vi är en del av Öppet Hus på skolan. 



Verksamhetsberättelse 
Vi vill också passa på att framföra ett jättestort tack till alla er 
föräldrar/vårdnadshavare, styrelsen, skolans ledning och personal, fritidsgårdarna, 
stadsdelsförvaltningen, vår viktige kämpe Boby Ghosh och alla andra som 
engagerat sig i föreningens viktiga arbete med att skapa en trygg skolgång för våra 
underbara barn så de får med sig en bra grund för att kunna lyckas och uppfylla 
sina drömmar. 

 
-- Våra Barns Framtid Betyder Allt -- 

 
 
Bilagor 

 Bilaga 1: Aktivitetsplan Läsåret 2016-2017, information om arbetet som 
bedrivits inom föreningen. 

 Bilaga 2, Synpunkter på Likabehandlingsplanen 
 Bilaga 3, Sammanställning synpunkter skolmiljö 

 



Verksamhetsberättelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:  

 

 Robert Aslan, ordförande (1 år). 

 David Rehaag, ledamot. Vald till kassör (2 år). 

 Veronica Magnusson, ledamot. Vald till sekreterare (2 år). 

 Shugri Mire, ledamot (1 år). 

 Helena Kjellberg, ledamot (1 år). 

 Mahin Rabeie, ledamot (2 år). Utgått under verksamhetsåret. 

 Jacek Kamzol, ledamot (1 år) 

 Dobrila Pejic Rehaag, suppleant (1 år) 

 Sara Dahlin, suppleant (1 år). Utgått under verksamhetsåret. 



Balans & resultaträkning 
Årsbokslut 2016-2017 
Frölundaskolans Föräldraförening 
 
Kassa: Debet; 64672 kr Kredit; 33855,65 kr Summa: 30816,35 kr 
 
Bank: 2500 kr 
 
Giro: 48950 kr 
 
Medlemsavgifter: 1900 kr 
 
Utgifter: 8843,5 kr 
 
Tröjor: Debet; 1260kr Kredit; 1130kr Summa: - 130kr 
 
 
Summering av bokslutet: Vi har vid detta bokslut 30816,35 kr på föreningens konto. 
 
 



Revisionsberättelse 



Dagordning årsmöte 2017 
 § 1 Årsmötets öppnande 

 § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän (tillika rösträknare) 

 § 3 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 § 4 Godkännande av dagordning  

 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 § 6 Revisionsberättelse 

 § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 § 9 Övriga förslag från styrelsen och medlemmar 

 § 10 Fastställande av medlemsavgift samt budget 

 § 11 Val av styrelse. Orförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter (Ordförande, 6 ledamöter, 2 suppleanter) 

 § 12 Val av revisor samt suppleant 

 § 13 Val av valberedningens ordförande samt suppleant 

 § 14 Övriga frågor 



Budgetförslag… 

 

 

Budget för Frölundaskolans 
Föräldraförening, 
verksamhetsåret 2017-2018 
1/10 2017 – 30/9 2018. 

Innestående balans 30/9-17       30 816,35:- 
  

Medlemsavgifter 1 500:- 

Försäljning mat Öppet Hus  1 195:- 

  

Summa 33 511,35:- 

 

Utgifter:  

  

Årsavgift Handelsbanken 1 250:- 

Årsavgift hemsida   463:- 

Kostnad i samband med aktiviteter 
mot kränkningar  
"Våga Vara Dig Själv - Säg Stopp till 
Trakasserier" 

20 000:- 

Övriga aktiviteter 6 000:- 

  

Summa utgifter: 27 713:- 
 

Utgående balans 5 798,35:- 
 



Medlemsavgift 
Förslag till medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

  

  

För verksamhetsåret 1 okt 2017 – 30 sep 2018 föreslår styrelsen en avgift på 100 
kr för betalande medlem. 

  

Robert Aslan 

Styrelseordförande 

 



Dagordning årsmöte 2016  
 § 1 Årsmötets öppnande 

 § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän (tillika rösträknare) 

 § 3 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 § 4 Godkännande av dagordning  

 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 § 6 Revisionsberättelse 

 § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 § 9 Övriga förslag från styrelsen och medlemmar 

 § 10 Fastställande av medlemsavgift samt budget 

 § 11 Val av styrelse. Orförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter (Ordförande, 6 ledamöter, 2 suppleanter) 

 § 12 Val av revisor samt suppleant 

 § 13 Val av valberedningens ordförande samt suppleant 

 § 14 Övriga frågor 



Verksamhetsplan 
Frölundaskolans Föräldraförening  
1 november 2017 – 31 oktober 2018 
 
Verksamheten fokuserar sitt arbete inom de 4 värdeområdena: 
Trygghet – Engagemang – Kommunikation – Aktiviteter 
 
Följande verksamhet planeras för det kommande året: 
 
Trygghet + Engagemang 
Likabehandlingsplan: 
Fortsatt arbete under hösten 2017 där föreningen går igenom skolans Likabehandlingsplan och tar fram 
synpunkter och förslag på förbättringar. Skolan reviderar och fastställer planen inför varje årsskifte. Ambitionen 
är att så många föräldrar som möjligt är med och går igenom planen. 
 
Projekt: Våga Vara Dig Själv 
Arbeta vidare tillsammans med skolan (trygghetsteamet) och fritidsgårdarna och driva fram olika aktiviteter för 
eleverna för att motverka trakasserier och utanförskap under namnet ”Våga Vara Dig Själv - Säg nej till 
trakasserier”. Förslag på aktiviteter skulle kunna vara att: 
 

 Elever, lärare samt föräldrar bjuds in till olika workshops i där olika förslag till metoder och åtgärder 
diskuteras och prioriteras. Hur är en bra kompis, varför sker det kränkningar, uppmuntra elever som sköter 
detta bra, någon belöning? 

 Teater för lågstadiet som beskriver hur man är en bra kompis. 
 Kompisdag på Frölundaskolan där eleverna sammarbetar över alla åldrar. 
 
 



Verksamhetsplan... 
Föreläsningar: 

Vi kommer se över olika möjligheter att bjuda in andra verksamheter som kan föreläsa för oss föräldrar inom 
viktiga områden som tex föräldraskap, droger & alkohol,… eller liknande. 

 

Kommunikation 

Hjärntorget: Föreningen arbetar vidare med skolan inom området kommunikation med fokus på plattformen 
Hjärntorgets användande. Alla behöver förstå och bättre utnyttja detta verktyg. För att underlätta för elever 
och föräldrar och ge bättre insikt om vad som har hänt, vad som ska hända, se scheman, utflykter, registrera 
frånvaro etc. etc. 

 

Vi kommer också arbeta vidare med att få ut information på olika språk t.ex. på föreningens hemsida, 
mailutskick, tolkning vid aktiviteter. 

 

Föreningen ska även följa upp flera olika viktiga arbeten/förbättringar som pågår på skolan: 
 

 Satsning på ökad måluppfyllelse i åk 9, Arbetsro i klassrummen 

 Skolmiljön 

 Trivselregler, Konsekvenstrappa, Uppföljning anmälningar vid kränkningar 

 Vikarier 



Verksamhetsplan... 
Aktiviteter 

Föreningen arrangerar olika aktiviteter för föräldrar och barn och även tillsammans med 
fritidsgårdarna och andra föreningar. Aktiviteterna kan vara inom områden såsom gemenskap, 
föreläsningar, hälsa mm. 

 

Samverkan 

Viktiga samarbetspartner: Skolans ledning/rektorerna, Centrala Brukarrådet, Fritidsförvaltningen 
och Stadsdelskontoret för Föreningens utveckling och arbete. Vi deltar i olika samverkansforum 
och aktiviteter som arrangeras därigenom. 



Dagordning årsmöte 2016  
 § 1 Årsmötets öppnande 

 § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän (tillika rösträknare) 

 § 3 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 § 4 Godkännande av dagordning  

 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 § 6 Revisionsberättelse 

 § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 § 9 Övriga förslag från styrelsen och medlemmar 

 § 10 Fastställande av medlemsavgift samt budget 

 § 11 Val av styrelse. Orförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter 

 § 12 Val av revisor samt suppleant 

 § 13 Val av valberedningens ordförande samt suppleant 

 § 14 Övriga frågor 



Val av styrelse  
Verksamhetsåret 2017-2018 
 § 10 Val av årets styrelse. 

 Ordförande, 1 år 

 4 ledamöter, varav 3 st för två år, 1 st för 1 år 

 2 suppleanter, 1 år 

 

 § 11 Val av revisor 

 1 samt 1 suppleant, 1 år 

 

 § 12 Val av valberedning 

 1 ordförande samt 1 ledamot, 1 år 

 



Dagordning årsmöte 2017 
 § 1 Årsmötets öppnande 

 § 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare, 2 justeringsmän (tillika rösträknare) 

 § 3 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 § 4 Godkännande av dagordning  

 § 5 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 § 6 Revisionsberättelse 

 § 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

 § 8 Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift 

 § 9 Övriga förslag från styrelsen och medlemmar 

 § 10 Fastställande av medlemsavgift samt budget 

 § 11 Val av styrelse. Orförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter 

 § 12 Val av revisor samt suppleant 

 § 13 Val av valberedningens ordförande samt suppleant 

 § 14 Övriga frågor 





Stadgar 
§1 Ändamål 
Föreningens syfte och ambition är att:  

 Stärka samverkan mellan föräldrar, elever och skolan 

 Skapa trygghet och trivsel bland eleverna på skolan med omgivning 

 Väcka intresse och engagemang bland elever för skolgången 

 Främja kultur- och fritidsaktiviteter bland elever och föräldrar 

 Sprida information och väcka intresse för Frölundaskolan och 
föräldraföreningen 

 Arbetet skall präglas av samarbete och samverkan med skolan.  

 Föreningen bedriver sin verksamhet självständigt. 

 



§2, §3, §4 
§2 Obundenhet 

 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen jobbar för 
allas gemensamma bästa men driver inte enskilda personers frågor.  

§3 Medlemskap 

 Medlemskap i föreningen är öppet för varje förälder eller vårdnadshavare 
till barn på Frölundaskolan. Medlemskap bekräftas genom att erlägga 
medlemsavgift. 

 Varje medlem är röstberättigad och har en röst vid föreningens möten. 

 Stödmedlem kan aktivt bidraga till Frö-För genom att bidraga med minst 

xxx kr. Stödmedlem har ej rösträtt. 

§4 Medlemsavgift 
 Medlemsavgiftens storlek är för närvarande 100 kr/läsår 

 



§5 Föreningsmöten 
 Föreningens årsmöte skall hållas under höstterminen innan september 

månads utgång. 

 Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det nödvändigt eller då 
det skriftligen begärts av minst 20% av medlemmarna. 

 Kallelse med dagordning skall utfärdas av styrelsen och tillställas 
samtliga medlemmar via brev och mejl, för årsmöte minst tre (3) 
veckor i förväg.  

 I kallelse till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet hålls. 
Kallelse till extra möte skall vara medlemmarna tillgängligt minst en (1) 
vecka i förväg. 

 



§6 Dagordning vid 
föreningsstämma  
 Val av  

 Mötesordförande, mötessekreterare, två justeringsmän tillika rösträknare  

 Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 Godkännande av dagordning 

 Styrelsens verksamhetsberättelse, balans och resultaträkning 

 Revisionsberättelse 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

 Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar  

 styrelsens förslag till budget och medlemsavgift  

 övriga förslag från styrelsen  

 förslag från medlemmar  

 



§6 Dagordning vid föreningsstämma forts. 
 Fastställande av  

 medlemsavgift  

 budget 
 Val av styrelse  

 ordförande i ett år  

 övriga ordinarie ledamöter 

 två suppleanter 

 1 revisor samt 1 revisorssuppleant  

 valberedningens ordförande samt en ledamot i 
valberedningen.  

 Övriga frågor 

 



§7, §8 
§7 Rösträtt, valbarhet mm 

 Varje närvarande medlem har rösträtt på föreningens möten. 
Omröstning sker öppet. Om så begärs, kan sluten omröstning ske. 
Beslut fattas, om dessa stadgar inte säger annat, med enkel majoritet 
och vid lika röstetal genom lottning. 

 Varje medlem i föreningen är valbar till uppdrag. 

 

§8 Ärenden 

 Vid föreningsmöten enligt §5 får avgörande beslut endast fattas i 
ärenden som angetts i kallelse eller på det utsända förslaget till 
dagordning eller som står i direkt samband med sådant ärende. 
Medlem som önskar få beslut i ärende på årsmötet skall senast två 
veckor före årsmötet överlämna skriftlig motion i ärendet till styrelsen. 

 



§9, §10, §11 
§9 Valberedning 

 Årsmötet utser valberedning utanför styrelsen. 
Valberedningen förbereder samtliga förekommande val vid årsmötet, 
utom val av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. 
Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens 
sammanträden. 

§10 Styrelse 

 Föreningens styrelse består av ordförande samt sex (fyra) ordinarie 
ledamöter jämte två suppleanter. Ordföranden väljs för en tid av ett år 
och övriga ordinarie ledamöter för en tid av två år, där mandattiden 
utgår växelvis så cirka halva antalet mandat förnyas årligen. 
Suppleanter väljs för ett år. 

§11 Konstituering 

 Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare. 

 



§12 Styrelsens uppgifter 
 Föreningens styrelse handhar ledningen av föreningens verksamhet i 

överensstämmelse med dessa stadgar och vid föreningens möten 
fattade beslut samt är mellan dessa möten beslutande organ. 

 Det åligger styrelsen att  

 förbereda föreningens årsmöten och extra möten 

 verkställa fattade beslut som tagits på årsmöten 

 utse erforderliga kommittéer/grupper för verksamheten 

 verka för att klassombud utses i alla klasser 

 utse ombud till möten och konferenser där styrelsen eller föreningsmöte 
beslutat att föreningen skall delta 

 senast tre veckor före föreningens årsmöte överlämna 
verksamhetsberättelse till revisorerna jämte balans- och resultaträkning 
avseende det senaste räkenskapsåret 

 



Styrelsens övriga uppgifter 
 Styrelsen uppgift i övrigt är 

 att informera medlemmarna om föreningens verksamhet 

 att samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen 

 att verka för utbyte av erfarenhet emellan medlemmarna 

 att förmedla information till föreningens funktionärer och medlemmar 

 att kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att 
tillställa dess ordförande protokoll samt kallelse och föredragningslista till 
styrelsens sammanträden. 

 



§13, §14 
§13 Sammanträden 

 Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt därutöver om 
ordföranden eller minst hälften av ledamöterna begär så. 

 Styrelsen är beslutsför då minst hälften (4) av ledamöterna är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller 
ordföranden avgörandet för sammanträdet. 

 Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt. 

  

§14 Klassombud 

 I varje klass bör föräldrarna välja två klassombud. 
Meddelande om valresultatet bör omgående lämnas till styrelsen och 
skolan. 

 



§15, §16, §17 
§15 Klassombudsmöten 

 Styrelsen planerar minst ett klassombudsmöte per termin för 
gemensamt informationsutbyte samt planering. 

§16 Tecknande av firma 

 Föreningen tecknas av ordföranden och kassör var för sig 

§17 Revision 

 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper 
under verksamhetsåret utses vid årsmötet en revisor samt en 
suppleant. 

 Revisorn skall avge sin berättelse senast en vecka före årsmötet. 

 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från och med 1 
augusti – 31 juli. (1:a året = 1 april 2015 – 31 juli 2016.) 

 



§18, §19 
§18 Stadgeändring 

 För stadgeändring av dessa stadgar fordras beslut under årsmöte och ett 
extra inkallat möte. 

§19 Upplösning 

 För upplösning av föreningen fordras beslut på två separata möten. Ett 
årsmöte och ett extra inkallat möte. För giltighet av beslut om 
upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid mötena.  

 Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening med 
anknytning till Frölundaskolan, skall dess tillgångar tillfalla den andra 
föräldraföreningen.  

 Upplöses föreningen av annan anledning skall tillgångarna överföras 
till Frölundaskolans skolledning att förvaltas och användas till gagn för 
elever på Frölundaskolan. 



Webbsida 
 

http://www.fro-for.se 

 

info@fro-for.se 
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