
 

 

 

Protokoll fört vid 

 

ÅRSMÖTET I ERICAPEDAGOGERNAS INTRESSEFÖRENING 
 

Den 21 oktober 2014. 

 

 

1. Mötets öppnande  

Styrelsens ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 

 

 

2. Mötets behöriga utlysande  

            Mötet är utlyst i behörig ordning. 

 

 

3. Fastställande av dagordning 

            Dagordningen fastställdes. 

 

 

4. Val av ordförande och sekreterare 

Marie Hansen valdes till mötesordförande och Margitha Applegate till       

             mötessekreterare. 

 

5. Val av protokolljusterare  

Ann-Britt Lenksjö och Ann Finer valdes till protokolljusterare.  

 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

            Styrelsens verksamhetsberättelse antogs och lades till handlingarna. 

 

7. Kassarapport 

      Kassarapporten föredrogs och lades till handlingarna. 

 

8. Revisorernas berättelse  

      Revisorernas berättelse presenterades för årsmötet. 

      Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen 

            Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

 



 

 

10. Styrelsearbetet 

Styrelsearbetet har fungerat bra och sker mycket genom mailkontakt. 

Arbetsuppgifterna är fördelade på alla styrelsemedlemmar.  

Årsmötet äger rum på hösten.  

Möten sker i samband med föreläsningar som föreningen anordnar.   

 

 

11. Val av styrelse 

     Marie Hansen, ordförande 

           Camilla Nordberg  vice.ordförande 

           Maria Olsson-Blom, kassör 

           Margitha Applegate, sekreterare 

           Ann Finer, ledamot 

           Ann-Britt Lenksjö, ledamot 

           Yvonne Beckman, ledamot 

           Eva Ölund, ledamot     

 

           Ordförande Marie Hansen och kassör Maria Olsson-Blom äger rätt att var för sig                 

           teckna föreningen.  

  

 

12. Val av revisorer 

            Lena Gustavsson och Charlotte du Rietz omvaldes till revisorer. 

 

 

13. Föreningens ansikte utåt 

Föreningens hemsida är föreningens ansikte utåt och därför är det viktigt att den är 

uppdaterad och intressant. Vi skall presentera våra kommande föreläsningar samt 

aktuell litteratur på hemsidan. Verksamhetsberättelsen samt årsmötesprotokollet skall 

finnas med på hemsidan. 

Efter att Ericapedagogerna varit med på Facebook i 1 år, har vi i nuläget  

25 medlemmar. Tips på litteratur, föreläsningar och annat intressant har lagts in på 

sidan. Det konstaterades att det har fungerat bra och att det är ett smidigt sätt att nå ut 

med information. 

Maria och Camilla informerar om vår förening och försöker värva nya medlemmar 

bland sina kursdeltagare.  

 

14.  Nästa verksamhetsår 

Förslag på kommande föreläsare: 

Maggie Dillner och Anna Löfgren, Rätt att leka 

Irma Elwin 

Kent Hedevåg, Hemmasittare 

Marie Rydh,  Hjärna i skolan (Marie Hansen kontaktar Marie R.) 

Bo Heilskog, Hantering av problemskapande beteende (Maria O. kontaktar Bo H.) 

Fredrik Odhammar,  Grupp-process 

 

 

 



 

Vi kommer att erbjuda två föreläsningar under vårterminen och en föreläsning under 

höstterminen samt årsmötet.  

Vårens föreläsningar blir i början av mars och i slutet av april. 

 

 

 

15. Övriga frågor 

Vi tog beslut om att höja medlemsavgiften till 200 kronor.  

Vi ska skicka en faktura till våra medlemmar. 

            Om en föreläsning är för kostsam kan vi tänka oss att samarbeta och ha     

            föreläsningen tillsammans med Barnpsykoterapiföreningen.  

            Avgiften för föreläsningarna kan variera beroende på vad föredragshållaren kostar.  

            Vi ska maila till gamla medlemmar som inte betalade medlemsavgift förra året, detta     

    för att försöka få tillbaka dem som medlemmar i föreningen.  

    Vi beslöt att stadgarna ska uppdateras, så att de är anpassade till hur 

    Ericapedagogernas verksamhet ser ut idag. Detta arbete ska Camilla Nordberg och  

    Marie Hansen påbörja så fort som möjligt.        

    För att kunna ändra i stadgarna skall man ta beslut om detta på två  

    efterföljande möten. Det andra mötet sker vid vår nästa föreläsning.  

    

 

         16.   Mötets avslutande 

               Ordföranden tackar för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

------------------------------------------ --------------------------------------------- 

Margitha Applegate, sekr.                            Marie Hansen, ordförande 

 

Justeras: 

                                        

-----------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Ann-Britt Lenksjö Ann Finer 

 

 

 

 

 

 
 

 


