
Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 20181218 
 
 

1. Mötet öppnas samt närvarande 
 
Närvarande: 

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

 
Frånvarande: 

● Nicolina Lottsfeldt 
 

2. Föregående mötes protokoll 
Godkänns. 

3. Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport har skickats ut till styrelsen. 
 

4. Rektors rapport 
 
Rektor rapporterar om en klass där det varit mycket stök under hösten. Klassen arbetar nu 
mestadels delad i två och situationen har blivit bättre. 
 



Ett antal nya lagar som bl.a rör skolan börjar gälla den 1:e januari 2019. Bland annat behöver 
varje skola ha en Skolchef. Styrelsen beslutar att utse rektor till skolchef. 
 
Skogsgläntans kök kommer inte att stå klart till terminsstarten, så vår matlevererans därifrån 
kommer att dröja. 
 
Odlingslådorna på skolgården är påbörjade, två stycken är byggda och odlade. 
 
Uteklassrummet ska påbörjas under våren. Det kommer att bli gissningsvis 40 m2 stort och ska 
uppföras i anslutning till skapandehuset. Preliminär kostnad är 40 000.  

5. Aktuella frågor att följa upp bla lägesrapport byggruppen ( Eva), 
genomgång av uppdaterad hemsida med protokoll, stadgar och 
nya medlemsavgiften ( André ) 
 
Bygg-gruppen: Camilla har fått ett ritningsförslag från arkitekten. Utbyggnaden blir 14*17 meter. 
Camilla får i uppdrag att be arkitekten att rita in ett skärmtak på ena sidan av utbyggnaden. 
Detta ska användas för att ersätta en del av den cykelparkering som försvinner när byggnaden 
uppförs. 
 
Vi beslutar att låta ta ner de två stora träden som står vid cykelparkeringen. Camilla får detta 
uppdrag till nästa gång - iaf en bedömning. 
 
Olofssons plåt kommer under jullovet att utföra bullermätningar i ett av klassrummen. 

6. Övrigt 
Skolan har gjort tagit initiativ till att engagera skolan i Musikhjälpen och har samlat in över 
12000 kronor. 
 
Styrelsen försöker med skolans hjälp fortfarande få till en mejllista som man kan använda för att 
sprida information direkt till vårdnadshavarna. 
 

7. Nästa termins mötestider. 

23/1 16.00 !! 
27/2 17.00 
20/3 17.00 



24/4 17.00 
22/5 17.00 
12/6 17.00 
 

8. Mötet avslutas 
 
Nästa möte sker den 23:e januari - 16.00 ! 

 


