
Protokoll för styrelsemöte i 
Ludvigsborgs Friskolas ekonomiska 
förening 20180118 
 
 

1. Närvarande och öppnande av mötet 
 
Närvarande: 

● André Bjärby 
● Eva Borg 
● Camilla Jönsson (rektor) 
● Gunilla Rosborg 
● Ulrica Adelbris 
● Annica Göth 
● Nicolina Lottsfeldt 

 
Frånvarande: 

● Bengt Axelsson 
● Birgitta Filus 

2. Föregående mötes protokoll 
Godkänns 

3. Ekonomisk rapport ev budgetjusteringar 
Rektor rapporterar att Höörs kommun har sänkt skolpengen, främst för högstadiet. Sänkningen 
är 1000 kr/månad/elev (från ca 9000 till ca 8000) - sammanlagt ca 360 000 kr för vår räkning 
under 2018. Fler sänkningar är aviserade för kommande år. 
 
Detta gör att rektor manar till försiktighet vad gäller investeringar (främst parkering och lekytor 
på granntomten). Innan eventuell byggnation kan påbörjas måste dock vädret slå om till vår; vi 
behöver även avvakta svar från Länsstyrelsen på vår ansökan att nyttja tomten så som planerat 
(p.g.a fornminnesskydd). 



4. Rektors rapport 
Camilla och Eva har träffat kommunen för att höra hur det går med brunnen på granntomten. Vi 
har väntat sedan i höstas på att kommunen ska upphandla en entreprenör med 
befogenhet/kompetens att fylla igen brunnen. Innan brunnen är igenfylld kan inte byggnation (av 
parkering och lekytor) påbörjas. Beskedet ifrån kommunen är att den 12:e februari kommer 
äntligen entreprenören. 
 
Vi har för närvarande ett högt söktryck av elever, främst från Höör. Alla klasser utom 
förskoleklassen och niondeklassen är dock fulla. 
 
Vår vänskola från Köpenhamn har varit här på besök i veckan. 

5. Genomgång Google Drive, ta med dator 
Vi kontrollerar att alla närvarande har tillgång till våra delade dokument och att tekniken 
fungerar. Sekreteraren beskriver kort hur dokumenten är organiserade. 

6. Ansökan till Länsstyrelsen 
Kommunen har hjälpt oss att skriva en ansökan till Länsstyrelsen. Ansökan gäller byggnation på 
granntomten och behövs då delar av tomten är en fornåker. Vi läser igenom och godkänner 
ansökan. 

7. Övriga frågor 
Elektroniska fakturor - Cliff jobbar med att fritidsavgifter ska kunna skickas via pdf. 
 
Kassörsrollen - Banken säger att det inte är några problem att ändra attesträtten. Camilla har 
fortsatt kontakt med banken och ser till att attesträtten ändras. 
 
Hemsida - Ungdomarna som gjort den nya hemsidan ska få de lösenord som krävs för att endra 
den (via Cliff). Gunilla kollar med Cliff om möjlighet att själv ladda upp blanketter. 
 
Lokalåtgärder - I förrgår var snickaren här och måttade ny dörr till skolsköterskan. Bör vara klart 
inom ett par veckor. 
 
Skogsgläntan kök - Ingenting händer. Vi hade hoppats kunna samarbeta med kommunen. 
 



Stiftelsen Skånska Landskap - Annica förmedlar en kontakt till Gunilla som kommer att ta 
kontakt för fritids räkning. 
 
Åtgårdsprogram - Mellanstadiet får lämna ifrån sig sina mobiler vid dagens början och återfår 
dem när dagen är slut. Även högstadet kommer att testa detta under en månads tid. 
 
Granntomten - Vi diskuterar möjligheten att hyra motsvarande kravallstaket för att barnen ska 
börjar använda granntomten innan den är 100% planerad och färdigbyggd. Rektor undersöker. 

8. Nästa möte 
Måndagen den 26: februari klockan 17:30 - Lena bör närvara. 
 
 


