
Protokoll fört vid Kastellskolan Ideell Förenings årsmöte 2020 
  

Datum och tid: 2020-11-10. Kl 18.00 - 20.00 

Plats: Kastellskolans aula. 

 

Närvarande styrelsemedlemmar 

Lennart Moberg 

Tord Backlund 

Håkan Viklund  

Chantal Binua 

Andreas Einarson 

Göran Lindskog 

Närvarande adjungerade styrelsemedlemmar 

Ingrid Eknemar, skolchef och rektor 

Marita Holmström, rektor för förskolan och bitr. rektor för förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamheten 

Medarbetare vid styrelsearbeten 
Anita Österholm, ekonomisk konsult  
 
Utöver ovanstående deltagare enligt bifogad närvarolista. (bilaga) 
Digitalt deltog Therese Hast, Kent Persson, Barbro Persson och Pernilla Burholm (samtliga 
medlemmar i föreningen). 
 
 
 
Före årsmötesförhandlingarna presenterade Andreas Einarsson styrelsens och skolpersonalens 
utvecklingsarbete avseende skolans visionsdokument/värdegrund. (bilaga) 
 

Skolchef Ingrid Eknemar presenterade de lokaler som förhyrs av Kastellskolan.  

Sambruk i av Kristinaskolans förhyrda lokaler är schemalagt. På samma sätt har Kristinaskolan 
shemalagda verksamheter i lokaler förhyrda av Kastellskolan. 

Detta sambruk är reglerat i ett lokalt avtal mellan skolorna. 

Kastellskolan är i behov av bättre fungerande lokaler med tillskott av grupprum, toaletter, duschar och 
arbetsplatser för lärare. Lokalfrågan är ytterst aktuell. En utsedd arbetsgrupp arbetar med frågan. 
Arbetsgruppen undersöker hur lokalproblemen kan lösas snarast och på lång sikt.    

  

 

 



 

Årsmöte 
§ 1 Sammanträdets öppnande samt val av ordförande och sekreterare för   
      årsmötet. 

Ordförande Lennart Moberg hälsade välkommen till årsmötet. Val av ordförande och sekreterare 
vid årsmötet förrättades. 

Beslut 

        Lennart Moberg valdes till ordförande och Tord Backlund valdes till sekreterare för  
        årsmötet. 
 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet 

Beslut 
      Röstlängd enligt närvarolistan (bilaga) och digitalt deltagande medlemmar. 
 
 
 § 3 Val av protokollsjusterare och rösträknare.       

Beslut 
      Barbro Persson valdes att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 
      Sekreteraren utsågs att vid behov fungera som rösträknare. 
 
 
§ 4 Årsmötets behöriga utlysande 

Beslut 
       Konstaterades att årsmötet utlysts enligt fastställda stadgar. 
 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 

       Beslut 
             Föreslagen dagordning enligt kallelsen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes för 
             behandling. 

 
 
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 – 2020 samt 
      styrelsens årsredovisning avseende verksamhetsåret 2019 - 2020.  
      (Bilagor.se Kastellskolan Verksamhetsåret 2019 - 2020) 
     

      Den inför årsmötet redovisade årsredovisningen på skolans hemsida och i Schoolity 
presenterades i korthet av ordförande Lennart Moberg.  

      Ordförande presenterade därutöver kort om den s.k. Likvärdighetsutredningen (som presenterats 
som en följd av januariöverenskommelsen) och om de förmodade effekter avseende 
friskoleverksamhet som kan bli följden om utredningen leder till beslut.   

        



 

        Marita Holmström kommenterade redovisningen avseende förskoleverksamheten.  

Ingrid Eknemar kommenterade redovisningar avseende förskoleklass, grundskola och 
fritidshemsverksamheten.  

Den ekonomiska årsredovisningen kommenterades av skolans ekonomiska konsult Anita 
Österholm som biträtt Kastellskolan inför upprättande av bukslut. 

Beslut 
       Med stort tack för utfört arbete lades informationerna med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 7 Revisionsberättelse 

Auktoriserade revisorn Mattias Eriksson vid Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har redovisat 
sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 - 2020. Revisionsberättelsen ingår i 
årsredovisningen. 
Revisorn tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2019 – 2020. 

 
Beslut 
      Informationen lades med godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 8 Fastställande av resultat och balansräkning.  

Anita Österholm presenterade och kommenterade resultaträkningen för verksamhetsåret 2019 - 
2020.” 
Årets resultat redovisas i förvaltningsberättelsen som presenteras i Kastellskolan 
Verksamhetsåret 2019 - 2020. 
 

Beslut 
       Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
      Magnus Olsson valdes att fungera som ordförande för § 9.                                                                                          
 
Beslut 
        Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – 2020. 

 

§ 10 Val av ordförande för verksamhetsåret 2020 - 2021 

Beslut 
     Andreas Einarsson valdes till föreningens ordförande för läsåret 2020 - 2021 
 
 
 
 
 
 



§ 11 Val av styrelseledamöter 
      Valberedningen hade föreslagit… 
        
       .. återval av Daniel Brännström två år. 
       .. återval av Håkan Viklund två år 
       .. återval av Tord Backlund ett år.       
       .. Chantal Binua har ett år kvar av sitt styrelseuppdrag.  
       .. nyval av Karin Högberg två år       
       .. nyval av Jan Bergqvist två år 
 
Beslut 
Årsmötet bifaller valberedningens förslag till nyval och återval.  
 
 

§ 12 Val av revisor 

Beslut 
Årsmötet beslutar att samarbetet med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB fortsätter.            
Revisionsbyrån utser vilken auktoriserad revisor som utför uppdraget. 

 
 
§ 13 Val av valberedning 

Beslut 
       Anna Liden och Gusten Windelhed omvaldes 
 
 
§ 14 Motioner och av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden 
      Inga ärenden hade aktualiserats. 
      
 
§ 15 Övriga frågor 
      Inga tillkommande frågor aktualiserades. 
 

§ 16 Avslutning  
Ordföranden tackade med blommor Göran Lindfors och Anita Österholm för det engagerade 
arbete de utfört för Kastellskolan under verksamhetsåret. Ordföranden sände dessutom ett hjärtligt 
tack från styrelsen till alla medarbetare och samarbetspartners vid Kastellskolan för deras 
engagemang och väl utförda uppdrag.  
Lennart Moberg lämnar sitt uppdrag som ordförande för Kastellskolans styrelse efter tio år.    
Lennart har under dessa år outtröttligt företrätt Kastellskolan i kontakter med hyresvärdar, 
kommunen, myndigheter, rättsväsendet, byggföretag, samarbetspartners, företagshälsovård, 
fackliga organisationer, övriga fria skolformer m.fl… m.fl . 

I styrelsearbetet har han alltid varit lyhörd för övriga ledamöters synpunkter och tagit vara på den 
samlade kompetens som styrelsemedlemmarna bidragit med. Han har med sitt aktiva deltagande i 
erbjudna utbildningar vidarefört beslut, intryck och verksamhetsuppgifter till styrelsen och 
skolledningen. 

Skolchefen Ingrid Eknemar biträdd av Marita Holmsttröm och specialläraren Anna Lide´n 
överlämnade en blombukett och en present från skolans personal till Lennart med ett tack för hans 



stora engagemang, gedigna kunskaper och personlighet som varit till gagn för skolverk-
samheterna. 

Från styrelsen överlämnades en blombukett med ett konstaterande att styrelsen instämmer i 
skolchefens ord till Lennart och önskar honom lycka till i fortsättningen. 

      Ordförande tackade för uppvaktningen och avslutade årsmötet. 

 
 

 


