
Protokoll

Arsmøte for Foreldrenes arbeidsforening cg årsmøte for Foreldrerådet ved
Steinerskolen i Bærum 16. april 2415
Det vises tii protokollen for årsmøtet i 2014 og opprettelsen av den Brønnøysundregistrerte

Foreldrenes arbeidsforening ved Steinerskolen i Bærum, der alle foreldre ved skolen er

medlemmer. Foreldrerådet, der alle foreldre ved skolen er medlemmer, er beholdt i samsvar

med privatskoleloven. Foreldrerådet velger representanter til skolens styre, Foreldrenes

arbeidsforening velger sitt eget styre og godkjenner dette styrets årsmelding, regnskap og

budsjettforslag. Valgkomiteen er felles for Foreldrerådet og Foreldrenes arbeidsforening.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.Yalgav møteledero referent og to personer til å underskrive protoltollen
Hilde Berg ble valgt til møteleder, Aase Gimnes ble valgt til leferent. Henrik Bentzen og

Hanne Haugli ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Godkjenning av årsmelding for 2014
Årsmeldingen for 201 4 ble godkj ent.

4. Godkjenning av regnskap far 2014 og budsjettforslag for 2015

Regnskapetfor 2014 ble god(ent. Budsjettet lbr 2015 ble godkjent.

5. Valg
Årsmøtet støttet valgkomiteens innstilling, og følgende personer ble valgt:

Forelclrerepresentanter i sholens styre:
1) Flelge Lunde (gienvalgt for'2 år)
2) Aase Gimnes (ild<e på valg, sitter i 1 år til)
l.vara: Hanne Haugli (ny, valgt for 2 år)
2.vara'. Jeppe Styrmoe (ikke på valg, sitter i 1 år til)

Valgkomit6 for både Foreldrerådet og Foreldrenes arbeidsforening:
2.-4. klasse: Pål Vasbotten (ny, valgt for 2 år)

5.-7. klasse: Else Brit Herheim (ny, valgt for 2 år)

8.-l0.klasse: Thor Andrd Svendsen (ny, valgt for 2 år)

Styret for Foreldrenes artreidsforening:
Leder: Iselin Theien (ny, valgt for 2 fu)
Kasserer: Hege Mogens Meyer (ikke på valg, sitter i I år til)
Sekretær: Aase Gimnes (ikke på valg, sitter i I år til)

Vi bevitner at protokolle ihenhold til vedtak på årsmøtet:
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';Sted/dato Heruik Bentzen


