
Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2019-04-24 

1. Mötet öppnas samt närvarande 
- Närvarande 

● Eva Borg (ordf) 
● Annica Göth (vice ordf) 
● André Bjärby (kassör) 
● Ulrica Adelbris (sekr) 
● Camilla Jönsson (rektor) 
● Gunilla Rosberg 
● Birgitta Filus 
● Anders Broberg 

 
- Frånvarande 

● Bengt Axelsson 
● Nicolina Lottsfeldt 

 
 
2. Föregående mötesprotokoll 

- Justering och godkännande - mötesdeltagarna godkänner föregående 
mötesprotokoll. 

 
3. Ekonomisk rapport 

- Vårt resultat för mars ligger +100 tkr, vilket är bra. Vi kommer gå plus under året 
och använda pengarna till att investera i kommande tillbyggnad. 

 
- Styrelsen diskuterar att höra med banken för att få en bättre sparränta. 

Framtidskonto? Vi diskuterar frågan vidare framöver. 
 
4. Rektors rapport 

- Uteklassrummet kostade 11 000 kr så här långt. Kommer bli en pergola och tak 
framöver, bygger det efter sommaren.  
 



- Besök idag från Svenskt Näringsliv. De ville komma och besöka skolan då det 
hört mycket gott om vår skola. De ville bl a höra hur vi hanterar de nya skärpta 
reglerna i skollagen för oss huvudmän (d v s styrelsen).  

 
5. Beslutslista - aktuella frågor att följa upp 

- Ny punkt på dagordningen (Ulrica) 
Ulrica har lagt in en ny punkt att justera och godkänna föregående 
mötesprotokoll på dagordningen. 
 

- Buller från ventilation (Camilla) 
Skriftligt mätningsresultat har kommit från Olofssons plåt som visar att ljudet från 
ventilationen i klassrum för åk 5 har minskat med 5 decibel, från 38 till 33 decibel 
efter åtgärd. 
 

- Kontakta Buildab för tekniska ritningar (Camilla) 
Camilla har fått svar att de har tekniska ritningar. Camilla kollar upp vad de 
kostar till nästa möte. 

 
 

6. Övriga frågor  
- Möte med politiker 

Torsdag den 9 maj kl 12.30 är kommunalrådet, kommunstyrelsens ordförande 
och vice ordförande inbjudna för att vi vill ge dem information om skolans framtid, 
vilken hjälp vi behöver av dem och vi vill höra deras plan för Ludvigsborg och den 
befolkningsprognos som finns. Eva, Camilla, André och Gunilla deltar på mötet. 
 
Frågor att lyfta: 
Befolkningsprognos och infrastruktur 
Vad har ni för förväntningar på oss och vilket ansvar tar ni för skolfrågan i 
Ludvigsborg? Skolan är alltid med i marknadsföringen av byn, dock har vi inte 
fler platser. Hur kan vi hjälpas åt? 
Vår önskan: 

- underlätta oss för att utöka verksamheten (t ex undvika dubbla alt 
båda bygglovsavgifter (tillfälligt och permanent) 

- få klart med arrendetomten (önskar att nuvarande avtal rivs upp 
och vi får tomten) 

- ta ert ansvar för trafiksäker skolväg som ligger på kommunen 



 
Kommunens slagord: Vi vågar! - vi önskar att ni vågar satsa på Ludvigsborg 
som nu är en av de mest expansiva delarna i kommunen och stöttar 
skattebetalarna i byn. 
 
Fritidsaktivitet för våra unga - vi behöver ert stöd för att få till en fotbollsplan 
och vår kommande Mötesplats Ludvigsborg. 
 

- Niornas skolresa 
Diskuterar kostnaderna för skolresan till Berlin. Idag samlar de till fickpengar 
medan skolan bekostar resten (100’). I syfte att minska skolans utgifter 
diskuterades möjligheten att eleverna samlar ihop till mer än fickpengar. Frågan 
diskuteras vidare framöver.  
 

7. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är 2019-05-22 kl 17.00. 
 
 
Ulrica Adelbris Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 


