
Protokoll till styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2020-01-20 
 

1. Mötet öppnas och deltagande 
 
Närvarande: 

● Eva Borg (ordf) 
● Nina Andersson (vice ordf) 
● André Bjärby (kassör) 
● Anders Broberg (personalrepr) 
● Camilla Jönsson (rektor) 
● Ulrica Adelbris (sekr) 
● Birgitta Filus 
● Bengt Axelsson 
● Gunilla Rosberg (personalrepr) 
● Cornelia Ripa Grönberg (ny administratör) 

 
Frånvarande: 

● Jakob Käck  

2. Föregående mötesprotokoll 
Vi godkänner föregående mötesprotokoll. 

3. Ekonomisk rapport 
Cornelia deltar på styrelsemötet under denna punkten och presenterar sig. Cornelia har börjat 
digitalisera fakturahanteringen. Eva informerar om styrelsens förväntningar att få månadsvisa 
ekonomiska rapporteringar, få hjälp med årsrapportering etc. 

4. Rektors rapport 
Vi har haft en bra skolstart, Tord är tillbaka. Känns av att vi är färre i personalen än vi ska, men 
vi är ett bra team som hjälps åt för att detta inte ska påverka eleverna. Vi har en lärare som är 
anställd som vi inväntar. 
 



Vi har väldigt många elever på kö. Vi behöver förtydliga det som står i stadgarna för intag av 
elever. Detta kommer några i styrelsen att jobba med för att ha ett förslag till beslut till nästa 
styrelsemöte (lagt in på beslutslista). 

5. Byggplaner 
Den nya detaljplanen är överklagad. V kan räkna med att det kan ta sex till tolv månader att få 
ett beslut.  
 
Bengt ska träffa Pamil i början på nästa vecka. Förhoppningen kan vi förhandla om avtalet på 
modulerna och alternativt köpa ut modulerna. Bengt kommer be om förslag från Pamil på nya 
avtal alt att vi köper loss modulerna. Bengt lämnar det till styrelsemötet i februari (då Bengt själv 
inte kan närvara). 

6. Styrelsens ansvarsområden 
- Kontakten med skolinspektionen.  

André har skickat in kompletteringarna till skolinspektionen. 
 

7. Beslutslistan 
- Undersöka möjligheten att ha skolavslutning i annan lokal.  

Vi påbörjar en diskussion men beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 

8. Övriga frågor 
- Återrapportering ärende.  

Eva har haft möte med berörda. Skolans värderingar kommer lyftas i personalgruppen 
vid lämpligt tillfälle. 

- Föräldrar har försökt nå styrelsen. 
Verkar som vårt kontaktformulär på hemsidan har strulat. Vi testar det under mötet och 
då fungerar det. Nina meddelar föräldrarna att försöka igen. 

- Fadderbarn 
Nina lyfter frågan om styrelsen är intresserad att skolan har ett fadderbarn. Vi 
bestämmer att Camilla först tar med sig frågan till SO-lärarna på högstadiet och 
återkopplar sedan till styrelsen. 

9. Nästa möte 
Mötestider framöver: 
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 Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 


