
Protokoll till styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2019-11-18 
 
 

1. Mötet öppnas och deltagande 
 
Närvarande: 

● Eva Borg (ordf) 
● Nina Andersson (vice ordf) 
● André Bjärby (kassör, för dagen sekreterare) 
● Anders Broberg (personalrepresentant) 
● Camilla Jönsson (rektor) 
● Gunilla Rosberg (personalrepresentant) 
● Jakob Käck 
● Birgitta Filus 
● Bengt Axelsson 

 
Frånvarande: 

● Ulrica Adelbris (sekr) 
 
Vi hälsar våra nya ledamöter Nina och Jakob välkomna till styrelsen! 
 

2. Föregående mötesprotokoll 
Vi godkänner föregående mötesprotokoll. 
 

3. Ekonomisk rapport 
Vi går igenom den ekonomiska rapporten. Allt löper efter plan. 
 

4. Rektors rapport 
Just nu stora behov av utredningar kring barn med särskilda behov. 
Skolan har anställt en ny SO-lärare som börjar nästa år. 



Vi söker en ny ekonom/administratör, vi har fått många ansökningar men få med rätt profil. 
Intervjuer kommer att genomföras under den närmsta månaden. 
 
Miljöinspektionen har varit på besök (Hörby Kommun). De var överlag mycket nöjda, vi blev 
ålagda att: 
 

1. Sätta upp en skylt med “rökning förbjuden” då det är lag på detta. Vi har haft en skylt 
men upptäckte nu att någon stulit den; ny skylt är uppsatt. 

2. Utföra bullermätningar i gymnastiksalen. Detta trots att vi hyr - den nybyggda salen - av 
kommunen! Kommunen lovar att vi får låna bullermätningsinstrument - av 
kommunservice. 

 
 
Skolan har byggt ett arrangemang m.h.a stubbarna från trädfällningen. En riskanalys är gjord. 
Det finns fler stubbar kvar och rektor undrar vad vi ska göra med stubbarna. BESLUT: Vi 
beslutar att Anders undersöker möjligheten att göra en enkel balansbana av de återstående 
stubbarna. 
 
Camilla har haft kontakt med kommunalrådet angående det faktum att det inte finns någon 
idrottsplan i Ludvigsborg och att ungdomarna använder skolgården som allmänning. Om två 
veckor kommer de att träffas för ett möte. 
 

5. Byggplaner 
 
Eva och Bengt presenterar för våra nya styrelsemedlemmar kort historiken kring granntomten, 
våra behov av nybyggnad, samt hur vår ekonomi påverkas av den dyra hyran av modulerna. 
 
Eva har fått uppdatering från kommunen kring den nya detaljplanen. Det har inkommit ett antal 
överklagande. 
 
Bengt försöker få klarhet kring uppsägningstiden för modulerna. Leverantören vet själva inte 
riktigt vad som gäller. 
 
Bengt och Camilla kommer att i morgon träffa tjänstemän från kommunen för att diskutera våra 
förutsättningar och behov, vad gäller trångboddhet, detaljplan, bygglov m.m. 
 
Eva, Camilla och André har varit på möte hos Sparbanken i Eslöv. Vi diskuterade våra 
förutsättningar och behov. När detaljplanen är klar och vi fått bygglov så kommer vi att ta 
förnyad kontakt. 



6. Styrelsens ansvarsområden 
Ansvarsområden samt utbildningsbehov. 
 
Eva informerar om skolinspektionen, nytt för i år är att de även kommer att granska 
huvudmannen, d.v.s styrelsen. Sedan tidigare har styrelsen delat upp ansvarsområden som 
följer: 
 

● Ekonomi - André 
● Arbetsrätt - Eva. 
● Arbetsmiljö - Ulrica. 
● Skollagstiftningen - tidigare Annica Göth, nu Nina. 

 

7. Övriga frågor 
Nina väcker frågan om medlemmar i föreningen, och hur vi kan bli fler. Vi diskuterar fram ett 
förslag som bygger på att fritidsbarnen kommer att önska något i utemiljön. Utifrån den önskan 
kommer vi sedan att göra ett utskick till alla vårdnadshavare där vi ber fler att bli medlemmar så 
att vi kan använda medlemsavgifterna till att förverkliga barnens önskan. BESLUT: Anders tar in 
förslag från fritids inför kampanjen. 
 

8. Nästa möte 
Måndagen den 16:e december klockan 17:30. 

 
André Bjärby Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 


