
 

Kristofferskolans Föräldraförening  

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE 2018 - 2019 

Datum: 25 SEPTEMBER 2019  

Lokal: Skolans café 

Närvarande:  

Adele Zeiss, Alexis Zeiss, Björn Magnusson, John Thorburn, Sophia Göth, Maja Panora, Jens Munter, 
Arnulf Wibler, Jonas Häggblom, Kajsa Hammarsten, Peter Bryntse, Johnny Aadegren, Olof Rosengren, 
Finn Alghren, Petter Kjellgren, Olivia Ros- Pehrson, Henrik Hybinette, Andrea Creutz, Lotta Kjellberg, 
Gunilla Eklöv Alander, Sofia Löwhagen, Anna Teivonen, Pernilla Siljehag, Saga Freja Sinen, Adam Arvas, 
Elmer Gahrton, Niklas Eriksson, Jonatahn Blomquist, Liselotte Eklund Botvalde, Elin Bohman, Riviera 
Wolgers, Anna Davis, Erika Lindvall. 

1. Mötet öppnas  
2. Till mötesrdförande väljs Anna Davis och till sekreterare väljs Riviera Wolgers  
3. Till Protokolljusterare väljs Sophia Göth och Kajsa Hammarsten 
4. Fastställande av dagordningen  
5. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst bifalles av närvarande 
6. Inbjudna gäster berättar om sina tankar och planer för läsåret 2019/2020  

 

• Elevkåren berättar om sin verksamhet och om vad dom vill bidra med; 
klassöverskridande och årskursöverskridande social verksamhet samt en trevlig och 
spännande skola. 

• Skolans rektor, Wenche Rönning visar en film i samband med Waldorfskolans 100 års 
firande. Se filmen här: 
https://www.google.com/search?q=waldorf+100+video&oq=waldorf+100&aqs=chrome.4.69i57j0l5.8023j0j4&source
id=chrome&ie=UTF-8  Hon berättar mer om skolverksamheten, hur viktigt det är att värna 
om lärare och om att ha en bra arbetsplats. Hon beskriver arbete med medling som 
skolan påbörjat och arbetet med digitalisering. Alla lärartjänster är tillsatta och skolan 
har fler elever på gymnasieprogrammen än någonsin tidigare. 

• Inbjuden pedagog, Ruhi Tyson, (även lektor och forskare vid Stockholms universitet) 
från Bokbinderiet presenterar bokbinderiets spännande värld och dess pedagogik. Läs 
gärna mer här: https://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-sa-gor-du-undervisningen-meningsfull Han 
understryker vikten av Waldorfpedagogikens sätt att arbeta med handen, hjärtat och 
hjärnan; vägen fram till kunskap och hur skolans pedagoger ser hela eleven och 
elevens behov. 



• Föräldrarepresentant Jens Munter i skolans styrelse presentar styrelsens verksamhet 
och hur de arbetar; både under sina möten och mellan möten med beredning av 
frågor. 

 

7. Anna går igenom verksamhetsberättelsen från föregående läsår. Verksamhetsberättelsen 
finns att hitta på KFFs hemsida. (https://kristofferskolansff.wordpress.com/om-kff/samlade-dokument/) 

 

8. Den ekonomiska revisionen för 2018/2019 var vid mötets tidpunkt ej fastställd och därför 
bordlades redogörelsen av denna till extra insatt årsmöte den 14 oktober 2019. Mötet röstade 
för hänskjutning till den 14 oktober som sammanfaller med ett redan planerat möte för Stora 
Fest. 

 

9. Föredragning av revisionsberättelse bordlades på grund av ovanstående punkt också till den 
14 oktober 2019. 

 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2018-2019 bordlades likaså till det extra insatta 
årsmötet den 14 oktober 2019. 

 

11. Val av ordinarie ledamöter till föräldraföreningens styrelse  

Nyval , två års mandatperiod: Petter Kjellgren och Måns Rydel bifalles. 

Omval, två års mandatperiod: Anna Davis (ordförande), John Thorburn (kassör) och Sophia Göth 
bifalles. 

Ett år kvar av mandatperioden: Erika Lindvall och Riviera Wolgers bifalles. 

 

12. Val av suppleanter till föräldraföreningens styrelse: Niels Reise, Andrea Creutz och Sofia 
Löwhagen bifalles. 

Kommentar till val av suppleanter; i stadgarna står det skrivet att två suppleanter ska väljas in. 
I detta fall har tre suppleanter valts in och mötet har tolkat att stadgarna inte föreskriver exakt 
antal suppleanter utan enbart minsta antal suppleanter. 

 

13. Val av revisorer Björn Magnusson 1 år och vice revisor Fabian Gatengeisser 1 år bifalles 

 



14. Val till valberedningen; Charlotta Kjellberg och Gunilla Eklöv Alander på 1 år, en kommentar är 
dock att dom letar efter ersättare till sig själva.  

 

15. Val av representanter i Lilla Festkommittén 

Nyval: Olivia Ros Pehrsson Bifalles 

Omval: Lars Hagman (säkerhetsansvarig), Lisa Svidén, Jonas Häggblom, Arnulf Wibler 
(säkerhetsansvarig), Camilla Edvinsson och Lena Svanberg bifalles. 

Sjukvårdsgrupp till novemberfesten: Gunnar Modin bifalles. 

 

16. Inkomna motioner 
Lilla Fest önskar konstituera sig under våren istället för under hösten. 

Förslaget vann gehör men innebär en stadgeändring och mötet kom fram till att utlysa en 
extra stämma för detta under det öppna mötet i februari. Syftet med förslaget är att Lilla Fest 
kan börja sitt arbete redan under våren inför kommande års Novemberfest.  

 

17. Övriga frågor  
• Finn Ahlgren presenterar sig och beskriver hur han gärna vill nå ut till föräldrar med 

sitt förslag att anordna en slöjdgrupp på måndagkvällar. Ett förslag som vann mötets 
gillande. Vi ber Finn att formulera sitt förslag så ska vi presentera det på facebook sida 
och i andra sammanhang.  

• Adèle Essle Zeiss vill bilda en klimatgrupp på skolan. Vi ber Adele att formulera en text 
kring hur gruppen kan arbeta så ska vi annonsera även den i våra tillgängliga kanaler 

 

18. Avtackning ledamot  

 

19. Mötets avslutande 

 

Justerat av   
 

 
Sophia Göth 10/10-19, Drottningholm    Kajsa Hammarsten                           
 


