
Protokoll för styrelsemöte i 
Ludvigsborgs Friskolas ekonomiska 
förening 20180226 
 
 
1. Mötet öppnas 
Närvarande: 

● André Bjärby 
● Birgitta Filus 
● Eva Borg 
● Lena Persson (ekonomi) 
● Ulrica Adelbris 
● Annica Göth 
● Camilla Jönsson (rektor)  

 
Frånvarande: 

● Bengt Axelsson 
● Nicolina Lottsfeldt 

 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 
Godkänns 
 
3. Ekonomisk rapport. Frågor angående budget mm besvaras av Lena under mötet. 
 
Lena går igenom rapporten och förklarar de olika siffrorna. Det ser bra ut, vi följer budget på de 
flesta områden och ligger ibland bättre än budget. 
 
4. Rektors rapport 

● Brunnen på granntomten är äntligen igengjuten.  
● Erik Forsell kommer tillbaka till skolan efter en kort sejour på en skola i Kristianstad.  
● Vi har fått en ny hemsida!  
● Det håller på att tas fram en ny logga för skolan. 

 
 
5. Aktuella frågor att följa upp 

● Elektroniska fakturor: Cliff och Helen Nero samarbetar om det. Det är på gång. 



● Ny dörr till skolsköterskan. Dörren är på plats! 
● Skogsgläntan kök. Fortsatt stiltje. Camilla har i omgångar pratat med till synes 

ansvariga på Hörby Kommun, det slutar dock att man hänvisar till den kostchef man 
inte har.  

● Kassörsrollen. Camilla och Helen Nero ska ta tag i det, målet är att Camilla 
fortsättningsvis ska godkänna de fakturor som Helen lägger in. 

● Åtgärdsprogram. Mobilpolicyn - som innebär att mobilerna checkas in vid dagens början 
och ut igen när eleverna går hem - ska gälla i 2 veckor till och sedan ska den 
utvärderas. 

● Granntomten - tillfälliga staket. Inget nytt. 
● Elsystemet. Det är slutstrulat med försäkringsbolag och elbolag och vi har fått ersättning 

för de flesta av våra utgifter. Camilla förbereder en extra sammanställning av de extra 
personalkostnader som uppstod i samband med att elskåpet slogs ut och delar av 
skolans elsystem havererade. Tanken är sedan att kräva E.ON på de pengarna. 

 
6. Övriga frågor, ansökan länsstyrelsen. Uppföljning årscykeln. 
 
Länsstyrelsen har vi inte hört av. 
 
Vi planerar ett möte för att diskutera skolans vision. Preliminärt datum är den 5:e april. Initialt 
kommer vi i styrelsen att arbeta fram ett grundmaterial. Vid senare tillfälle kommer vi att bjuda in 
skolans personal för diskussion. 
 
7. Nästa möte 
 
20180322 (torsdag) 17.30  
 


