
Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 20180524 
 

1. Mötet öppnas 
 
Närvarande: 

● André Bjärby 
● Gunilla Rosberg 
● Annica Göth 
● Camilla Jönsson 
● Eva Borg 
● Ulrica Adelbris 
● Birgitta Filus 
● Bengt Axelsson 

 
 
Frånvarande: 

● Nicolina Lottsfeldt 
 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Godkänns 
 

3. Ekonomisk rapport, samt redovisning av möte med banken 

Eva, Ulrica och Camilla har varit hos banken. De presenterade våra långsiktiga planer för 
utbyggnad av skolan och fick positiv respons från banken. 
 



4. Rektors rapport, bla redovisning av möte med nya kostchefen i 
Hörby 

Rektor har bjudit hit nya kostchefen i Hörby kommun. Mötet var mycket positivt. 
Skolavslutningen planeras. Ettan till hösten är nu full (upp från 11 elever i förskoleklassen) 

5. Aktuella frågor att följa upp 

Information från " byggplanegruppen" 

Etapp 1 av skolans utbyggnad kommer mest troligt att bli en vinkel på den vita längan. 
Utbyggnaden skulle isåfall täcka nuvarande skärmtak och fortsätta ner mot infarten. 
 
Den nya utbyggnaden planeras bli ca 200 m2 och ska innehålla klassrum, elevhälsa samt 
administration. 
 
Först kommer en arkitekt att göra en ritning och m.h.a den gör sedan en besiktningsman en 
“förhandsvärdering” som banken kan använda för att bevilja nya lån. 
 
Skärmtaket måste flyttas men kommer att återuppföras då det behövs i samband med att 
eleverna slutar och går till bussen. Cykelparkeringen blir kvar. 
 
Den nya byggnaden kan stå klart tidigast hösten 2019. 

 

Information från 25-års jubileumsgruppen 

Birgitta rapporterar om förberedelserna. Firandet kommer att hållas mellan 13 och 15. Det 
kommer att serveras dricka och snittar och grillen kommer att sälja korv. Det planeras 
rundvandringar ledda av eleverna. 
 

Uppföljning hemsidan 

Vi verkar ha förlorat en del inloggningar till hemsidan. Möjligheten finns att leta reda på 
fakturorna från webbhotellet och den vägen få teknisk support. Camilla kommer att begrunda 
denna möjlighet. 
 



6. Övriga frågor 

Det vore trevligt med en ny skylt med skolans nya logga som kan sättas på huvudbyggnaden. 
Dock får den inte kosta för mycket - vi hjälps åt att kolla möjligheter. 
 
Annica har haft ny kontakt med Kulturskolan och vi förbereder ett utskick för att samla 
intresseanmälningar inför hösten. 
 

7. Nästa möte 

20180619 (tisdag) 18.00 - obs en halvtimme senare än vanligt. 
 


