Protokoll från
årsmöte 2018
Svenska skolan i Nürnberg/Fürth e.V
Tid: Fredagen den 27 April 2018, klockan 15:30
Ort: Erlanger Str. 16, 91074 Herzogenaurach
Närvarande: Ebba Bierbaum, Gun Melbinger, Christina Lorz,
Anna Dehlbom och Evert Birgersson
1. Öppnande
Ebba förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Redovisning av kassan
Då Antonia, som är kassör, inte kunde närvara vid årsmötet hade hade hon meddelat
redovisat kassan med information i email sammanfattningesvis meddelade hon även
följande: :
“Obs.: 2017 gick föreningens kassa back med ca. 2000 Euro då vi hade en större
utgiftspost med undervisning från "Svenska Distans". Denna tillbakagång var ett
medvetet beslut som föreningen tog.
Gun (som revisor) var hos mig den 17:e april, kollade kassan och godkände.“
Gun som var närvarande vid årsmötet bekräftade att allt är i ordning i kassan!
4. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
5. Om- resp. nyval av styrelsen
Styrelsen valdes förra året på två år. En Revisor till behövs och mötet fyllnadsvalde
Anna Dehlbom på ett år.
6. Datum 2018-2019
Det beslutades att forsätta ha 4 Temadag och i och med detta redusera antalet
fredagar. Eftersom det fungerat bra läsåret 2017-2018. Evert sköter
detaljplaneringen.

7. Svenska Distans, Elever och Gruppindelning 2018-2019
Vi ska försöka få Svenska Distans att besöka oss i Början av läsåret. Det blir tre nya
barn i skolans första klass nästa år.
8. Övrigt
8a. Medlemsavgift.
Mötet beslutade att Medlemsavgiften forsätter vara 30 Euro/år.
8b. Hemsidan
Det konstaterades att Hemsidan inte är aktuell. En updatering behövs. Om inte detta
är möjligt bör den tas bort.
Alexander Sticht hade meddelat intresse att styra upp Hemsidan förra året.
8c. årsberättelsen
årsberättelsen saknades vid mötet och kommer att distribueras
medelst email till medlemmarna inom kort.
8d. Spendebescheinigungen
Eftersom medlemsavgiften kan „dras av“ i den tyska skattedeklarationen, ska
„Spendebescheinigungen“ skrivas.
Evert skriver ut dessa och Ebba skriver under dem, snarast.
9. avslutning
Ebba förklarade mötet för avslutat.

Evert Birgersson
sekreterare

Ebba Bierbaum
Ordförande

