Föräldraföreningen Nordhemsskolans Musikklasser
Kallelse till Årsstämma 28 oktober 2021 kl.18:00, Nordhemsskolans aula plan 5
Som förälder till ett barn i musikklass på Nordhemsskolan är du medlem i musikklassernas
föräldraförening och får denna kallelse. Ditt engagemang är viktigt för eleverna och de möjligheter
de får i samband med konserter och utvecklande aktiviteter. Föräldraföreningen samverkar med
rektor, lärarkollegiet och inte minst med musikeleverna själva. Välkommen till årsstämman den 28
oktober kl.18:00 där du får veta mer om föregående år, aktuella arrangemang och kommande
engagemang! Om du är förhindrad att närvara men exempelvis vill vara ledamot eller konsertsamordnare under läs- året 2021-2022 så meddela styrelsen via e-post: lisamanilla@gmail.com.

Föreningen har till syfte att främja Nordhemsskolans musikklasser och deras elever genom:
 lämpliga verksamheter för att finansiera aktiviteter som kompletterar den
musikaliska utbildningen och bidrar till att öka elevernas trivsel och motivation i
skolan.
 att verka för utökat musikaliskt utbyte och kontakt mellan elever, skolor, och andra
musikinstitutioner lokalt, nationellt och internationellt.
 att tillvarata och utnyttja föräldrarnas kunskaper och engagemang genom att bereda
långtgående möjligheter till delaktighet i föreningens aktiviteter.
 att främja ett aktivt samarbete och kontakt mellan hem – skola – elev.
Samt därmed förenliga aktiviteter.
Dagordning för Årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justeringsperson
3. Beslut om kallelse till årsstämma skett enligt föreningens stadgar
4. Styrelsens verksamhetsberättelse – Resultat & balansräkning
5. Revisorernas årsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Beslut om avisering av frivilliga avgifter
8. Beslut om antal styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret
9. Val av styrelsemedlemmar:
10. Ordförande
11. Kassör
12. Styrelseledamöter
13. Styrelsesuppleanter
14. Val av konsertsamordnare och sammankallande
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Information om musikklassernas läsår och föräldraföreningens engagemang
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande
Styrelsen skall bestå av högst 16 ledamöter. Ledamöterna till styrelsen skall utses så att varje
musikklass är representerad, varav den klass där ordförande ingår, kan representeras av två
ledamöter. För varje musikklass bör också en suppleant utses.
/Styrelsen genom ordförande

