Inbjudan till årsmöte i Föreningen
Hemgårdar och Malmö
Montessoriskola.

Välkommen till årsmöte!
Var: Digitalt via Google Meet
När: 25 november kl. 18.30

Vi är en friskola som drivs i form av en ideell förening.
Du som förälder är medlem i föreningen och har en viktig roll samt ett
stort ansvar.
Malmö Montessoriskola, med tillhörande förskolor, räknas till Malmös bästa
skolor och förskolor. Det ska vi vara stolta över. Den höga kvalitén kräver både
arbete och engagemang från personalen, men också oss föräldrar som äger
och driver verksamheten.
Verksamheten drivs i form av en ideell förening utan vinstintresse, vilken i sin
tur driver två aktiebolag. Föreningen och bolagen har en styrelse som också
utgör huvudman i lagens mening. Denna styrelse väljs av medlemmarna och
består av föräldrar och personalrepresentanter.
Årsmötet är forumet där vi föräldrar möts en gång om året för att välja ny
styrelse, diskutera viktiga frågor som rör föreningens framtid samt får
information om det gångna året. Punkter på årets dagordning är bland annat:

•
•
•
•

Redovisning av det gångna verksamhetsåret
Val av styrelse för kommande år
Beslut om ändrade stadgar (Se stadgarna här)
Svar på motioner från föregående år

Du är viktig för vår förening. Din tid och engagemang är en förutsättning för vår
framgång. Anmäl dig till årsmötet och hjälp till att säkerställa att vår
gemensamma verksamhet kan drivas vidare med hög kvalitet.
Med vänlig hälsning,
Jenny Gaffner, styrelseordförande i Föreningen Hemgårdar

Praktisk information och anmälan
Mötet äger rum torsdagen den 25 november kl 18:30 på Google Meet.
Anmälan till mötet sker via länken nedan senast måndagen den 22 november.
Samma dag som mötet hålls skickas länken för inloggning ut till den epostadress som angivits vid anmälan.
Observera att den e-post ni anmäler er på är den ni ska vara inloggad på vid
anslutning till mötet.
Vänligen anmäl via nedanstående länk (endast nyanmälningar):
•

Anmäl dig till årsmötet här →

Dagordning, motioner och övrig information
Om du önskar skicka in en motion till styrelsen som ska behandlas på
årsmötet, då behöver vi ha den senast två veckor före mötet. Skicka den via epost till:
•

styrelse@montessoriskolan.com

Den formella dagordningen för mötet kan du ladda ner här. Årsredovisning för
föreningen och bolagen kommer att finnas tillgänglig på kansliet ett par dagar
innan mötet äger rum.
Valberedningens förslag till årsmötet kan du ladda ner här.

