
Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2019-02-27 kl 17.00 
 

1. Mötet öppnas och närvarande 
 
Närvarande: 

● Eva Borg (ordförande) 
● André Bjärby (kassör) 
● Ulrica Adelbris (sekreterare) 
● Nicolina Lottsfeldt 
● Camilla Jönsson 
● Gunilla Rosberg 
● Birgitta Filus 
● Anders Broberg (från kl 17.30) 

 
Frånvarande: 

● Annica Göth (vice ordförande) 
● Bengt Axelsson 

2. Föregående mötesprotokoll och beslutslista 

- Skärmtak med på ritning till arkitekten? 

 Arkitekten har fått information om det meddelar rektorn på dagens möte. 
 

- Har vi fått bullervärden i klassrum i Längan: 
Vi har fått återkoppling från Olofssons plåt att det minskat med 3 dBA, men inget 
protokoll med mätvärden.  
BESLUT: Rektorn pratar med vaktmästaren så vi får uppmätta bullervärden. Uppföljning 
190320. 
 

- Beskära träd och eventuellt ta bort träd 



Rektorn har varit i kontakt med arborist som kommer att ta ner de träd som står närmast 
Längan. Att vi gör det beror på att taket förstörs av att träden står för nära och ett av dem 
står i vägen för utbyggnaden. 

3. Ekonomisk rapport 
Vi inväntar offerter från Buildab för den utbyggnad vi planerar för. Vi kommer få in två offerter, 
en för etapp 1 (där våning ett görs och våning två förbereds) och en för etapp 2 (där plan två 
färdigställs). 
 
BESLUT: Vi beslutar på mötet att ta in offerter från tre byggföretag för att säkerställa att vi får ett 
bra pris. Uppföljning 190424. 
 
För att nyttja våra lokaler och möjligheter på bästa sätt kommer träslöjdssalen framöver att 
användas till mattelektioner då lokalen ofta står tom. När uteklassrummet är klart, planeras vara 
färdigt till påsk, kommer alla klasser ha schemalagda lektioner ute. 

 
Vi har fått besked om skolpeng från Hörby kommun och den är i princip oförändrad, blir en liten 
höjning med ca 80 kr per elev.  

4. Rektors rapport 
23 st nya barn kommer börja i den nya förskoleklassen. Personalen var på Skogsgläntan i 
veckan och träffade de nya eleverna. 
 
Nya 7:orna kommer bli 20 st i varje klass. Lärarna kommer träffa de nya eleverna under april.  
 
Det har varit problem på sociala medier som haft koppling till skolan som rektorn tagit tag i.  
 

5. Aktuella frågor att följa upp:  
 

- lägesrapport byggruppen  
En fråga är om elen räcker eller EON måste säkra upp i skåpen. Rektorn bevakar 
frågan. 

 

- uppföljning av våra olika ansvarsområden och aktuella regler 
Om vi inom våra ansvarsområden känner att vi har något vi vill ta upp eller lära oss mer 
om är det bara att lyfta det på mötet så pratar vi om det. 
 



GDPR: Förslag att Eva och Erik träffas och gör upp en GDPR-rutin som introduktion när 
nya styrelseledamöter börjar. Eva kollar med Erik om han har information som vi kan ta 
del av från den utbildning han har gått i GDPR. 
BESLUT: Eva kontaktar Erik och de tar fram en GDPR-rutin. Uppföljning 190522. 

 
6. Övriga frågor 

- Parkering och ny in- och utfart 
André mejlar Carin på kommunen och hur hur det går med tillståndet från Trafikverket. 
Vi behöver ta tag i denna fråga då situationen är ohållbar. Vi jobbar för att det ska 
färdigställas under sommaren 2019. 
BESLUT: André kontaktar Carin på kommunen. Uppföljning 190320. 
 

- Förbättringar i utemiljön 
André kollar upp med klassansvariga och förbereder utskick till föräldrar. Vi känner att 
det är viktigt att vi återkopplar till föräldrarna vad medlemspengarna gått till och på vilket 
sätt utemiljö förbättrats. 
 

 

7. Nästa möte 
20 mars kl 17.00. 
 
 
 
 

Ulrica Adelbris Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 
 


