
Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2019-05-22 
 
 

1. Mötet öppnas och deltagande 
 
Närvarande: 

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

 
Frånvarande: 

● Nicolina Lottsfeldt 
● Birgitta Filus 

 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
- Justering och godkännande. Efter justering godkänns protokollet av närvarande. 

 
3. Ekonomisk rapport 

- Resultat 
Resultatet för april landade på ca + 200 tkr. 
  

- Budget för nästa läsår 
Rektor och ekonomiansvarig har börjat skissa på en ny budget inför nästa läsår. Den 
nya budgeten ska antas i oktober.  

 
4. Rektors rapport 

- Händelse på skolan 



Rektorn redogör om en händelse som skedde förra helgen och styrelsen beslutar att 
polisanmäla det. Styrelsen tar även beslut på att sätta lås på grinden mot 
personalparkeringen och ger rektorn i uppdrag att undersöka vad det kostar att gjuta två 
stolpar och sätta kedja för infarten för att förhindra bil- och mopedkörning på skolan. 

 

5. Uppföljning aktuella frågor från beslutslistan 
- Besluta om tillfälligt bygglov - vi beslutar att inte ansöka om tillfälligt bygglov utan 

väntar tills vi kan ansöka om permanent bygglov senare i höst. 
 

- Camilla fått prisuppgift från Buildab på tekniska ritningar - vi väntar med det tills det blir 
aktuellt att bygga. 
 

- Eva återkopplar om utbildningsmaterial och rutin för GDPR efter att ha pratat med Erik - 
vi skjuter fram frågan till augustimötet. 

 

6. Övriga frågor  
- Politikermöte 

Två från barn- och utbildningsnämnden och fyra från kommunstyrelsen kom till mötet. 
De uppskattade mötet och de vill gärna bli inbjudna en gång per år för att bli 
uppdaterade om vad som händer på skolan. De stödjer våra utbyggnadsplaner och ska 
göra vad de kan för att vi ska kunna utöka verksamheten enligt våra planer. De tipsade 
oss om att bjuda in byggnadsnämnden och tekniska nämnden för att prata om 
arrendetomten och våra utbyggnadsplaner. Vi beslutar att bjuda in tekniska nämnden 
och/eller byggnadsnämnden i höst. Vi har skrivit in det i årshjulet under augusti. 

 
- Lantmäteriets mätning 

Lantmäteriet har nu mätt och fastställt tomtgränsen som behövs för att detaljplanen ska 
bli klar. 

 

7. Nästa möte 
Nästa möte flyttar vi fram en dag så vi ses den 13 juni kl 17.00. Med nästa kallelse 
skickar vi ut förslag på sammanträdesdagar i höst samt dag för årets stämma. 
 

 
Ulrica Adelbris Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 
 
 


