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Kallelse till årsmöte 2021-10-04, kl. 17.30 på Teams, (på Naverlönnskolan om 

restriktioner tillåter).  

 
Dagordning  
§1  Mötet öppnas  
§2  Mötets behöriga utlysande  
§3  Godkännande av föredragningslista  
§4  Val av  

a. ordförande för årsmötet  
b. sekreterare för årsmötet  
c. justerare för årsmötet  

§5  Fastställande av röstlängd.  
§6  Verksamhetsberättelse för år 2020/2021 
§7  Ekonomisk redovisning för år 2020/2021 
§8  Revisionsberättelse för år 2020/2021 

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2020/2021 
§10 Fastställande av årsavgifter för det kommande året  
§11  Val av ledamöter 
§12  Val av valberedning på ett år  
§14 Inkomna motioner  
§15  Information från Kulturskolan  
§16  Övriga frågor  
§17  Mötets avslutande  

 

Väl mött!  

 

Styrelsen Svedala Kulturskolas Föräldraförening  
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Föreningen är till för föräldrar och andra intresserade som vill hjälpa till i 

Svedala Kulturskolas verksamhet. Målsättningen är att: 

• arbeta för Kulturskolans bevarande till rimliga avgifter  

• stödja kulturellt utövande inom Svedala kommun  

• vara en intresseförening utan ett ekonomiskt ansvar för Kulturskolan 

 

Vi främjar och bidrar till  

• Kulturläger, resor och kurser. 

• Utdelning av stipendier 

• Arrangemang såsom konserter, föreställningar och utställningar i olika 

former på servicehem och allmänna platser m.m.  

• Medverkan vid olika kulturarrangemang  

• Utbytesverksamhet med andra kulturskolor  

 

Hjälp oss gärna att stödja våra ungdomar med ditt medlemskap eller bidrag. 

Medlemsavgiften var för det gångna året 100 kr per familj. 

Betala in på Plusgiro 833 99 23-8 och glöm inte att ange namn och e-postadress 

på inbetalningen!  

 

Du som vill delta i föreningens verksamhet på olika sätt eller kan tänka dig att 

hjälpa till i styrelsearbetet, är välkommen att kontakta oss via e-mail adressen  

 

Svedalakulturskolaff@gmail.com  
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Styrelseledamöter och revisorer föreningsåret 2020/2021 
 

Ordförande  Sarah Jönsson    07  

   

Kassör  Camilla Almgren 

 

Ledamot  Annette Bengtsson  

 

Ledamot  Sofie Palm  

  

 

  

Ledamot  Johanna Långvik  

 

Adjungerad  Mats Olofsson  

Kulturskolechef 

Revisor   

 

 

Revisors-

suppleant  

  

   

 


