
 
 
 

ÅRSMÖTE I PTA ISEÖ 2022    2022-10-25 

 

1. Öppnande 

Mötet öppnades av Carl-Fredrik Hamilton.  
Närvarande på årsmötet är Carl-Fredrik Hamilton, Yvonne Andersson, Helena Wicklander, 
Katarina Gruvaeus, Jessica Jansson, Sandra Victorén, Jimmy Eriksson och Jasmina Behnan. 

2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande valdes Carl-Fredrik Hamilton och till sekreterare valdes Yvonne Andersson 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordf. justera protokollet 

Till justerare valdes Jimmy Eriksson och Katarina Gruvaeus 

4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes 

5. Fastställande av röstlängd 

Beslöts att vid behov fastställa röstlängden 

6. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 

Enligt stadgan skall mötet utlysas minst 2 veckor före mötet, vilket gjordes via schoolsoft och 
sociala medier 

7. Behandlande av verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen lästes upp: ” Läsåret präglades till en början av fortsatta 
restriktioner från Corona men i oktober kunde skolan äntligen låta PTA hålla ett öppet möte 
för intresserade föräldrar. Det blev ett historiskt stort möte med nästan 50 deltagare. Mycket 
lyckat och trevligt. Sedan till julavslutningen kunde PTA återigen infinna sig i skolans lokaler, 
gärna med julig klädsel och dela ut skumtomtar till alla barnen på skolan. Det blev också 
mycket lyckat med många extra bonuspåsar över till lärarkollegiet. 

Eftersom discot på hösten 2021 blev inställt valde PTA att satsa på ett vår-disco för de yngre i 
maj och det var enormt uppskattat. Det här discot blev lite speciellt då vi arrangerade det 
som ett välgörenhetsdisco till förmån för Ukraina. Med en liten entré på 50 kr (PTA bjöd på 
godis, snacks och dricka till alla discodansare) samlade vi in drygt 7 000 kr som oavkortat gick 
till UNHCR och deras arbete att hjälpa Ukraina. Nu, hösten 2022, kunde vi äntligen återgå till 
normal agenda och hålla det årliga discot på den utsatta tidpunkten i september. Även denna 
kväll blev enormt uppskattad. Klass 9 som ställt upp som DJ’s alla gånger överträffar sig själva 
varje år, så ett extra tack till dem och Mr Åkerstedt som alltid finns där också. Stort tack till  



 
 

 

övrig personal på IESÖ som har hjälpt oss genomföra discon som Mrs Asp, Mr Ölvstam och 
Mr Suastegui m.fl. 

Under året har PTA även hållit ett antal styrelsemöten samt genomfört en stadgeändring för 
att underlätta för framtida PTA styrelser. Vi ser nu fram emot ett nytt läsår 2022-2023.” 

 

8. Revisorns berättelse 

Carl-Fredrik går igenom alla siffror och aktuell status för mötesdeltagarna och allt godkänns 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

10. Val av ordförande och kassör på ett år 

Till ordförande väljs Jimmy Eriksson och till kassör väljs Helena Wicklander 

11. Val av styrelseledamöter 

Till ledamöter valdes Yvonne Andersson, Katarina Gruvaeus, Anna-Karin Öholm 
och som styrelsesuppleant valdes Jasmin Behnan, Robin Pihlblad 

12. Val av revisor 

Vakant 

13. Val av valberedning 

Vakant 

14. Förslag från medlemmar 

Vi undrar angående Lisebergsresan. Åk 8 känner sig snuvade på Lisebergsresan och vi undrar 
vad som kommer i maj och hur planerna ser ut. Får alla åka eller är det först till kvarn? 
Likadant inför sportlovet avseende skidresan till Romme. PTA ska ta vidare frågan med 
skolans ledning och föreslå att ledningen att de ska gå ut och informera om skolans planer 
ang resorna bså snart de kan. 

Vi skulle kunna synas mer, t.ex. med ”flygdag” med PTA, Jimmy håller i den bollen inför i vår. 

15. Förslag från styrelsen inkl. medlemsavgift 

Förslaget är att medlemsavgiften höjs till 200 kr/familj till nästa läsår (2023/2024) för att vi 
ska kunna göra lite större insatser nästa läsår. Förslaget godkännes. 

16. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 



 
 

17. Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 

 

Justeras: 

 

 

__________________________  ___________________________ 

Jimmy Eriksson   Katarina Gruvaeus 

 

 

_______________________  

Carl-Fredrik Hamilton 




