Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 20180919

1. Mötet öppnas och närvaro
Närvarande:
● André Bjärby
● Nicolina Lottsfeldt
● Annica Göth
● Camilla Jönsson
● Ulrica Adelbris
● Gunilla Rosberg
● Birgitta Filus
● Eva Borg
Frånvarande:
● Bengt Axelsson

2. Föregående mötesprotokoll
Godkänns.

3. Ekonomisk rapport.
Lena kunde inte komma idag men hon kommer på nästa möte och går igenom den ekonomiska
rapporten. Revisorn är nästan klar med årsredovisningen.

4. Rektors rapport, rapport om samtliga sökta statsbidrag mm
Dagens skola styr mycket av olika bidrag som man söker från Skolverket. Camilla förklarar hur
en typisk ansökan kan gå till - i det här fallet en hälsosatsning i utemiljön. Gissningen är att man
gör ca 10 ansökningar om året. Vissa ansökningar är återkommande, t.ex lärarlönelyftet och
läxhjälpen.

Camilla går igenom en lista över de resor, utflykter och projekt som klasserna genomför under
ett år.
Vi för en diskussion med rektor kring hur skolans profil ska genomföras. Eva kommer att försöka
träffa personalen för att svara på frågor kring detta.

5. Aktuella frågor och uppföljning (elevrådsprotokoll, ev
synpunkter från föräldramöte)
Byggplanegruppen berättar om sitt möte med arkitekten, de har även träffat en byggare med
vilken de börjat diskutera första steget av nybyggnationen.
Vi får en kort rapport från föräldramötena i klass 4 respektive 9.
Vi får ta del av elevrådsprotokoll för klasserna F-6, bl.a nämns:
● En av de stora gungorna är trasig.
● Det är dumt att det är bulor i rutschbanan.
● Man ska inte kasta tuggummi eftersom det kan fastna i fåglarnas näbbar.
● Vissa klättrar i brädhögen trots att man inte får.

6. Planering inför årsmötet
Kallelsen ska skickas ut 3 veckor innan.
Styrelsen tänker skriva en motion om att sänka årsavgiften för att på så vis försöka bli fler
medlemmar.

7. Övriga frågor

8. Nästa möte
Onsdagen den 17:e oktober, kl 17.00 !

