Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 20190925

1. Mötet öppnas och deltagande
Närvarande:
● Eva Borg (ordf)
● Annica Göth (vice ordf)
● André Bjärby (kassör, för dagen sekreterare)
● Camilla Jönsson (rektor)
● Gunilla Rosberg
● Birgitta Filus
● Bengt Axelsson
● Anders Broberg
Frånvarande:
● Ulrica Adelbris
● Nicolina Lottsfeldt

2. Föregående mötesprotokoll
Godkänns.

3. Ekonomisk rapport
Eva, André och Camilla har träffa Lena och gått igenom den ekonomiska rapporten.
Årsbokslutet har skickats till revisorerna.

4. Rektors rapport

5. Bevakningslista
Ingen punkt att följa upp denna gång.

6. Övriga frågor
Frukostmöte om trafiksituationen
På måndag den 30/10 har vi bjudit in tekniska nämnden samt bygg- och miljönämnden för att
observera och diskutera trafiksituationen vid skolan under morgonrusningen. Vi har fått svar
från bygg- och miljönämnden, de hälsar att de inte har något med saken att göra och avstår från
att närvara. Tekniska nämnden har gett besked att de skickar någon.
Båda dessa nämnder bjöds in på rekommendation av de politiker som under vårterminen
besökte oss.

Nybyggnation
Bengt gör en övergripande plan över byggprocessen. Bengt och Camilla kommer att kontakta
kommunen i syfte att försöka få förhandsinformation om nybyggnationen. Syftet är att ligga
steget före och undvika väntetider längre fram i processen.
Bengt får i också uppdrag att undersöka vilka byggritningar som finns för nybyggnationen och
vid behov ta kontakt med en konstruktör. Ritningarna ska kunna användas för att ta in offerter
på nybyggnationen när bygglov väl finns.
Vi behöver också träffa banken innan årsskiftet. Efter årsstämman kommer Camilla att boka in
ett möte. Även här är syftet att prata förutsättningar inför byggnation av parkering och
utbyggnad.

Förberedelser inför stämman
På nästa möte ska verksamhetsberättelsen skrivas under.

7. Nästa möte
Nästa möte flyttas till måndagen den 21:e oktober kl 17:00. Årsstämman är den 24 okt kl 19.00 styrelsen träffas en timme innan, kl 18:00.
André Bjärby
Sekreterare

Eva Borg
Ordförande

