Protokoll fört vid Stylist och frisörlärarförbundet 59:e årsmöte
Slag
Dag och tid
Plats

Årsmöte
Fredagen den 11 oktober 2013
Gothia Tower, Göteborg

Öppnande

Ordförande Sanna Lindgren öppnade årsmötet och hälsade alla
välkomna.

Kallelse

Kallelsen godkändes.

Dagordning

Dagordningen godkändes.

Parentation

Anita Bratfors har under året gått bort. Gunnar Eriksson berättar
om sin gamla elev som sedan blev lärare. Anita har jobbat på
Burgården i Göteborg. Sanna tänder ett ljus och vi håller en tyst
minut för Anita.

Hälsningar till årsmötet Vi har fått hälsningar från Ola Kläfverud, Karlshamn, som numera
arbetar som rektor. Även hälsning från det Norska
frisörlärarförbundet kom till oss med en närvarande därifrån.
Nya medlemmar

Gunnar Eriksson och Ulf Hansfeldt hälsade våra 53 st. nya
medlemmar välkomna och de 13 närvarande kom fram till podiet
och fick sin medlemsnål. I dagsläget har vi 403 medlemmar.

Mötesordförande

Till mötesordförande för årsmötet valdes Gunilla Andersson
Gustavsson

Mötessekreterare

Till sekreterare för årsmötet valdes Karin Magnusson

Justerare

Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Tomas Widén och
Sören Samuelsson

Medlemsansvarig

Som medlemsansvarig valdes Ulf Hansfeldt med hjälp av Gunnar
Eriksson.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll för år 2012 godkändes utan anmärkan.
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Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2012 lästes upp och godkändes.

Ekonomisk redovisning Förbundets kassör Jeanette tillsammans med Sören Samuelsson
(gammal kassör) redogjorde för ekonomin.
Den ekonomiska redovisningen för 2012 med balans- och
resultatrapport godkändes.
Revision

Bert Johansson läste revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen
för år 2012 godkändes.

Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

Budget 2013

Förbundets kassör redogjorde för budgetförslaget 2013 samt 2014.
Budgetförslaget för år 2013 godkändes.

Kontaktskapande nätverk
Förbundet godkände att styrelsen får, istället för arvode, nyttja
pengar för kontaktskapande nätverk.
Rapporter

Åsa Garellick berättar om när hon besökte Norges
frisörlärarförbund på deras utbildningsdagar samt 50-års jubileum.
Ulf Hansfeldt visar ett bildspel och berättar om då han besökte
Irland med IAHS i april 2013.
Karin Magnusson berättar om Leonardo Da Vinci-projektet som
just nu genomförs på Ängelholms gymnasieskola. Eleverna från
Ängelholm har i september varit i franska Angers för att ha praktik
under 14 dagar och i november kommer de franska eleverna till
Ängelholm för att göra detsamma.

Motioner

Inga motioner har inkommit.

Val

Valberedningens förslag visas. Staffan redogjorde för hur
röstningen kommer att gå till. Röstning genomfördes och de tre
medlemmarna med flest röster går in som ordinarie och de andra
två jobbar som suppleanter.
Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag, där
medlemmarna röstade.
Ordförande 1 år
Styrelseledamot 2 år

Styrelsesuppleant 1 år

Sanna Lindgren
Karina Magnusson(68)
Christine Molander(42)
Åsa Garellick(53)
Sari Geary(38)
Hannah Nilsson(32)
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Revisor 1år
Revisorssuppleant 1 år

Valberedning 1 år

Bert Broman
Bernt Johansson
Gunnar Eriksson
Yvonne Palmqvist Träff
Anna Lundqvist
Carina Ladow
Veronika Hämälänen, Kramfors

Övriga frågor

Carina Ladow blir vald till Hedersordförande.
Carina Ladow berättar om att IAHS kommer att äga rum i London
2014. Datum för IAHS tävlingar kommer senare.
Skolverket kommer till skolan i Nacka. Christine Molander
berättar att ett frågeformulär ligger på hemsidan och hon önskar
gärna få in svar.

Årsmöte 2014

Årsmötet 2014 kommer att äga rum den 26/9 2014, i samband med
riksutbildningsdagarna.

Årsmötet avslutas

Vår omvalda Ordförande Sanna Lindgren avslutade därefter
årsmötet.

Sekreterare

Ordförande

……………………………………

…………………………………………

Karin Magnusson

Gunilla Andersson Gustavsson

Justerare

Justerare

……………………………………..

……………………………………….

Tomas Widén

Sören Samuelsson
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