Protokoll till styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 2019-12-16

1. Mötet öppnas och deltagande
Närvarande:
● Eva Borg (ordf)
● Nina Andersson (vice ordf)
● André Bjärby (kassör)
● Anders Broberg (personalrepresentant)
● Camilla Jönsson (rektor)
● Ulrica Adelbris (sekr)
● Jakob Käck
● Birgitta Filus
● Bengt Axelsson
Frånvarande:
● Gunilla Rosberg (personalrepresentant)

2. Föregående mötesprotokoll
Vi godkänner föregående mötesprotokoll.

3. Ekonomisk rapport
Vi går igenom den ekonomiska rapporten som är klar. Vi har ett plusresultat och det känns bra
då vi kommer behöva investera i framtida utbyggnad av skolan.
Vi har anställt en ny administratör som börjar den 1 januari. Hon heter Kornelia och kommer
jobba en del med ekonomiska frågor. Lena som har varit extern hjälp i dessa frågor kommer
under våren att trappa ner och lämna över till Kornelia. Kornelia har så smått börjat gå bredvid
Helen nu i december.

4. Rektors rapport
Niorna har varit i Berlin under hösten och det blev en väldigt lyckad resa.
Camilla berättar att personalen har diskuterat arbetsgång vid incidenter efter att några föräldrar
hört av sig och undrat hur vi arbetar när något händer elever. En viktig fråga och vi uppskattar
när föräldrar är engagerade och kommer till oss med frågor.
Camilla har haft möte med kommunalrådet angående det faktum att det inte finns någon
idrottsplan i Ludvigsborg och att ungdomarna använder skolgården som allmänning.
Kommunalrådet var väldigt intresserad och Camilla uppfattade henne som väldigt påläst även
om hon inte kunde lova något då ekonomin i kommunen är väldigt ansträngd. Kändes dock som
ett givande möte där våra behov togs emot med intresse och förståelse.

5. Byggplaner
Vi är alla överens om att syftet med att bygga till skolan är att få bort modulerna som kostar oss
900 000 kr varje år.
Bengt har pratat med byggnadsinspektör Kristin (tidigare Kajsa) och tagit reda på att den
utbyggnad av Längan vi planerat att genomföra kan vi göra på den befintliga detaljplanen. Det
är positivt då vi inte behöver vänta in den nya detaljplanen, utan denna process kan ske
parallellt.
Bengt har också tagit reda på att det går ledningar genom vår gamla tomt som kan försvåra
utbyggnad av Längan. Förhoppningsvis är det avloppsledningar, som går att flytta. Bengt
undersöker vidare:
1. Vad det är för typ av ledningar som går genom tomten och exakt var de går
2. Om vi har permanent bygglov för modulerna (vilket vi är ganska säkra på men vill få
bekräftat av kommunen)
3. Kollar om det går att köpa ut modulerna alternativt omförhandla avtalet
Bengt och Camilla har träffat tjänstepersoner från kommunen och fått information om att
detaljplanen för skolan nya tomt sannolikt kommer att överklagas. Det innebär att vi sannolikt
inte kommer vidare med bygglov för parkering och in- och utfart förrän under nästa höst.

6. Styrelsens ansvarsområden
André informerar om att han skickat in uppgifter till Skolinspektionen om styrelsemedlemmarnas
kompetens.

7. Övriga frågor
Anders visar förslagen som kommit från barnen på fritids vilka önskemål de har att utveckla
fritidsverksamheten. De har kommit in många bra förslag som är fullt genomförbara:
- Kojor i skogen
- Fler gungor
- Mer sand i sandlådan
- Snickarsaker till byggdagarna
- Ritböcker
- Färgpennor
- Hästsaker till käpphästarna
- Fler Ipads med roliga spel, filmredigering
- Målarfärg
- Toarullar
- Nya fina madrasser till dockrummet
- Maskeradkläder
- Hopprep
- Ett nytt större förråd till våra saker utomhus
- Discolampor
- Roliga vattenspridare
- Datorer att skriva böcker på
- Trapets
- Mjukisdjur
- Ny sarg runt bandyplanen
- Mål till bandyplanen
- Klätterställning
- Rutschkana
- Skateboards
- Nya bollar och klubbor
- Flygplans- och båtmodeller att bygga
Styrelsen beslutar att vi tillsammans med fritidsbarn och fritidspersonal ska anordna en vårbasar
där barnen kan sälja saker som de själva tillverkat för att samla in pengar till önskemålen. Under
vårbasaren hoppas vi även kunna inspirera föräldrar att bli medlemmar då medlemsavgiften
oavkortat går till att förverkliga barnens önskemål.

8. Nästa möte
Vi har bokat mötestider för våren:
20 jan kl 17,45
17 feb kl 17.30

16 mars kl 17.30
27 april kl 17.30
25 maj kl 17.30
15 juni kl 17.30
Ulrica Adelbris
Sekreterare

Eva Borg
Ordförande

