
 

Välkomna på årsmöte med Karlbergskolans  
Föräldraförening, KaFF 
 
Välkomna på årsmöte med Karlbergskolans Föräldraförening, KaFF, där vi bland annat 
kommer att välja styrelse för läsåret 2022/2023 och tillsammans bestämma vilken verksam-
het föreningen ska ha. KaFF arbetar för att stärka samarbetet mellan skola och hem. Vi läg-
ger stor vikt vid föräldrars och elevers åsikter och idéer. 
 
Tid: tisdag 13 september, kl. 18.30 
Plats: I Köping, plats beror på hur många vi blir (vi mejlar plats till er 
som anmäler er). 
 
Anmäl ert deltagande till fforening.kabbe@gmail.com senast den 11 september 2022.  
 
Förslag på dagordning 

1. Val av  
(a) Mötesordförande 
(b) Sekreterare 
(c) Två protokollsjusterare 

2. Fråga om mötet blivit behörigt kallat 
3. Fastställande av dagordning 
4. Föredragning av: 

(a) Styrelsens verksamhetsberättelse 
(b) Revisorernas berättelse 

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar 

(a) Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift 
(b) Övriga förslag från styrelsen 
(c) Förslag från medlemmar 

7. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsplan 
8. Fastställande av medlemsavgift och budget 
9. Val av styrelse 

(a) Ordförande, kassör och sekreterare för ett år 
(b) Tre till fem ordinarie ledamöter för ett respektive två år 
(c) Två revisorer 

10. Val av valberedning för ett år 
11. Övriga frågor 

 
Lämna in en motion 
Om du som är medlem har ett ärende som du vill lägga fram för beslut på årsmötet ska du 
skicka framställningen (en motion) i ärendet till styrelsen senast en vecka före årsmötet. 
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Om du inte redan är medlem 
Vår förhoppning är att alla familjer som har barn på Karlbergsskolan blir medlemmar i 
KaFF. Det kostar 100 kronor/familj och läsår. Betala gärna in medlemsavgiften via Swish 
på nummer 1235306980 eller PlusGiro 616607-8. Märk inbetalningen med elevens/elever-
nas namn och klass. 
 
Kontakta oss 
'X�KLWWDU�RVV�Sn�ZZZ�NRSLQJ�VH�NDUOEHUJVVNRODQ�XQGHU�ÁLNHQ�Om oss, Föräldraförening. 
Mejl: fforening.kabbe@gmail.com 
KaFF finns även på Facebook under namnet KaFF Karlbergsskolans föräldraförening. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Styrelsen KaFF 
 
Malin Ahlm, ordförande  Björn Zackrisson, kassör 
Ann-Sofie Melander, ledamot Anna Sundin, ledamot 
Stefan Karlsson, ledamot  Maja Rudic, ledamot 
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