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Protokoll fort vid Hem & Skolas ordinarie arsmote
12 juni - 28 december 2018

1.

Val av funktionar vid avslutande mote.
Motesordforande, Ava Vadsmo
Protokollforare och tillika rostraknare, Per Robert Ohlin
Justerare, Patrick Stenman
Funktionar fran tidigare rnoten har varit Magnus Johansson och Lars Eriksson.

2.

Faststallande av rostlanqd
Motet beslutade faststalla rostlanqden.

3.

Fraga om motet blivit behorlqen kallat
Motet beslutade att motet ar behoriqen kallat.

4.

Faststallande av dag- och arbetsordning
Motet beslutade anta foreslaqen dagordning och arbetsordning.

5.

Verksamhetsberattelse
Foredroqs och godkandes av arsrnotet.

6.

Ekonomi
Motet konstaterar att foregaende styrelse inte overlarnnat fullstandiqt
bokforinqsrnaterial for 2017 till forbundets redovisningsenhet och till dess auktoriserade
revisor, Karin Rosen. I det material som overlarnnats finns allvarliga fel och brister:
underlag saknas och ett stort antal transaktioner har inte styrkts pa annat satt an
genom egenhandigt upprattade kvitton ur ett kvittoblock.
Eftersom bokfcrinqsunderlaq for 2017 saknas kan inte forbundets redovisninqsbyra och
auktoriserade revisor, Karin Rosen, genomfora sina uppdrag.
Motet beslutade att: balans- och resultat ska redovisas och faststallas efter att
bokforingsunderlaget becarts ut genom domstol, alternativt upprattas och taststallas
pa bankutdrag och att obestyrkta utgifter pafors den tidigare styrelsen.
Motet beslutade att kostnad for redovisning och revision avseende 2017 pators
styrelsen under period en 1 januari 2016 - 23 november 2017.
Motet beslutade att kostnad for eventuell rattelse avseende rakenskaper for 2016 pators
styrelsen under perioden 1 januari 2016 - 23 november 2017.
Motet beslutade att inte ge den avgaende styrelsen (2017-11-23) ansvarsfrihet for 2017.

Samlat protokoll frim Riksforbundet Hem och Skolas arsmote som
borlar den 12 juni for at! sedan aterupptas den 6 november och
den 28 december 2018 dar motet avslutades.
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7.

Vision, varderingar och syfte
Foredroqs och antogs av motet.

8.

Styrelsens rekommendationer med anledning av arets ekonomiska resultat
Rekommendationer kan inte ges med anledning av foreningssabotage.

9.

Propositioner
Ny organisations- och medlemsmodell for Hem & Skola.
Per Robert Ohlin presenterade torstao till ny organisation for Hem & Skola. Vidare
presenterades forslag till nya stadgar for bade rlkstorbundet som for anslutna
rnedlernsforeninqar, med Hem & Skola i sitt namn.
Motet beslutade att godkanna den nya organisationsstrukturen.
Motet beslutade att anta de nya stadgarna med full majoritet.

Foreningssabotage.
Motet konstaterar att forbundets tidigare ordforande och tidigare fOrtroendevalda
utovar sabotage mot riksfOrbundet genom att uppratta falska arsrncteshandlinqar och
tillse leverantorer falska uppgifter om fOrbundets representation.
Vidare konstaterar arsmotet att ingen av huvudpersonerna i den saboterande
grupperingen ar medlemmar i Riksforbundet Hem & Skola - Ulrica Celec (senast
medlem 2015), Jens Lindblom (senast medlem 2013) och Jan Arne Brenden (senast
medlem 2013).
Motet beslutade att beslut om fortroendevalda och med tillhorande mandatperioder
fran arsrnote den 12 juni 2018 ska galla.
10. Motioner
Inga motioner forekorn.
11.

Presentation av inkomst- och utgiftsstat for kommande verksamhetsperiod
Kan inte presenteras med anledning av foreningssabotage.

12. Valberedningen forslag till arvoden
Motet beslutade att inga arvoden ska utga till styrelsens ledarnoter for 2018.
13. Val av ordforande
Motet beslutade anta Ava Vadsmo, (700514-xxxx), som ordtorande till arsmote 2021.
14. Val av ledarnoter
Of orand rat enligt tidigare beslut med mandat till arsrnote 2020.
Lars Eriksson, (760522-xxxx) och Per Robert Ohlin, (600524-xxxx).
15. Val av ersattare till forbundsstyrelsen
Motet beslutade anta Ricard Hammerstrom, (880628-xxxx), som suppleant till arsrnote
2020.
16. Eventuella fyllnadsval
Motet beslutade att ge valberedningen mandat att avsatta och ersatta styrelseledamot.
Samlat protokoll fran Riksforbundet Hem och Skolas arsmote som
borier den 12 juni for all sedan aterupplas den 6 november och
den 28 december 2018 dar motet avslutades.
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17. Arbetsordning for valberedningen
Motet beslutade anta nuvarande arbetsordning.
18. Val av ledamot till valberedning
Motet beslutade anta Patrick Stenman, (691024-xxxx) med mandat till arsrnote 2020.
Magnus Johansson, (630130-xxxx), beslutade att larnna sitt uppdrag i under perioden.
Motet beslutade att ge valberedningen mandat att fylla vakansen.
19. Ovrigt
Motet beslutade att sittande protokollforare ska sammanfatta arsmotets tidigare tre
protokoll och signeras. Detta for att skapa elf dokument rstallet for tre och for att samla
alia bilagor till ett protokoll.
Motets avslutande
Da inget ytterligare framkom avslutades arsmotet den 28 december 2018, kI19.45.

Motesordforande

Mote. 12 juni
Dagordningen for motet.
Proposition om ny organisations- och medlemsmodell.
Mote. 6 november
Ny organisations- och medlemsmodell
Stadgar for Riksforbundet
Stadgar for Skoltorenincar
Handlingar fran domstol
Handlingar fran kronofogde

Samlat protokoll fran Riksrorbuncet Hem och Skolas arsmots som
boriar den 12 juni for att sedan aterupptas den 6 november och
den 28 december 2018 dar motet avslutades.
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