
Karamalmens Hem och skola-förening rf   !
Protokoll för årsmötet onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 19 i Karamalmens skola, 
matsalen !
Närvarande: !
Thomas Branders 
Daniel Fernandez 
Peter Fleege 
Anton Gyllenberg 
John Hansson 
Katarina Hellsten-Palomäki 
Anna Ikäheimonen 
Christina Lundell 
Patrick Odenwall 
Joanna Warner 
Johanna Winqvist !!

!!!!!!!!!!!!!
Anna Carpelan (lärar-representant) !
1 Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande John Hansson kl. 19.20. !
2 Val av mötesordförande samt vice ordförande (icke HoS medlem) 
Till mötesordförande valdes John Hansson. Till mötets viceordförande valdes Patrik Odenwall 
(för beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen) !
3 Val av sekreterare, protokolljusterare och rösträknare 
Till sekreterare valdes Peter Fleege. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Christina 
Lundell och Katarina Hellsten-Palomäki.  !
4 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes. !
5 Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och revisorernas/
verksamhetsgranskarnas utlåtande 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.   !
Räkenskaperna presenterades av Thomas Branders.  



Resultatet gav ett plus på 835,84€.  !
Intäkterna 6218,85€. Intäkterna bestod av medlemsavgifter, höstfest (lillajulsmarknad), 
bränccacup, övriga fester (after ski) samt understöd.  !
Kostnaderna 5383,01€. Kostnaderna bestod av Bränccacups-kostnader (lotteriringar, 
engångskärl), festkostnader (mat, dryck och kärlhyra för After ski –festen), materialbidrag 
(böcker, Luciakläder med tillbehör, rastboxen), utfärdsbidrag (diverse busstransporter), 
stipendiebidrag (stipendier, godis av mystiska mannen), traktering skolfester (barnens 
godispåsar till julen, bullar, glasspinnar mm.), traktering av lärare (julkakor, After ski 
traktering samt lärargåvor), klubbar, möteskostnader (föreläsningskostnader) samt innebliven 
medlemsavgift till riksförbundet !
Verksamhetsgranskare Tommy Tallbergs utlåtande lästes upp. !
6 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. !
7 Behandling och beslut om verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för 
verksamhetsåret 
Verksamhetsplanen 2014-2015 gicks igenom och godkändes.    !
Budgeten gicks igenom.  
Medlemsavgiften har varit frivillig och förblir frivillig. Beloppet hölls oförändrad (10€ per 
familj). Det beslöts att en skild påminnelse om medlemsavgiften ska skickas ut via 
klassföräldrarna men inte i samband med något annat info. En ny påminnelse skickas en 
månad senare. !
På intäktssidan är 4600€ budgeterat (medlemsavgifter 700€, höstfest 1600€, brännbollscup 
1300€, understöd 1000€) !
Eftersom det finns relativt mycket eget kapital, beslöts det att öka på budgetkostnaderna för 
utfärdsbidrag 1300€ → 2000€, stipendiebidrag 300€ → 600€, traktering skolfester 300€ → 
400€, traktering av lärare 200€ → 500€, klubbverksamhet 400€ → 500€ samt övriga 
kostnader 430€ → 505€ så att de totala kostnaderna 5505€. Se bifogad uppdaterad budget.   !
8 Val av ordförande för föreningen 
John Hansson valdes till ordförande för föreningen.  !
9 Val av nya styrelsemedlemmar 



Tina Nordqvist avgår.  !
Thomas Branders, Peter Fleege, Anton Gyllenberg, John Hansson, Katarina Hellsten-
Palomäki, Anna Ikäheimonen, Christina Lundell, Gabriella Palin-Holmberg och Joanna 
Warner fortsätter. Som nya styrelsemedlemmar invaldes Daniel Fernandez, Patrik Odenwall 
samt Johanna Winqvist.  !

• Ordförande: John Hansson 
• Vice ordförande: Katarina Hellsten-Palomäki 
• Sekreterare: Anna Ikäheimonen, Peter Fleege 
• Informatör: Christina Lundell 
• Web master: Daniel Fernandez 
• Kassör: Thomas Branders 
• Understödsansvarig: Anton Gyllenberg, Patrik Odenwall !

Lärar-representanten väljs senare av lärarkåren. !
10 Val av verksamhetsgranskare och suppleant 
Tommy Tallberg omvaldes till verksamhetsgranskare och Pekka Palomäki utsågs till 
suppleant.  !
11 Övriga ärenden 
Nästa HoS styrelsemöte hålls ondagen den 5.11 kl. 19:00.  !
12 Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 20.40. !!
Vid protokollet !!
Peter Fleege  John Hansson !!!


