
Protokoll till styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2020-02-17 
 

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) 
● Gunilla Rosberg (personalrepr) 
● Jakob Käck  

 
Frånvarande: 

● Birgitta Filus 
● Bengt Axelsson 

2. Föregående mötesprotokoll 
Vi godkänner föregående mötesprotokoll. 

3. Ekonomisk rapport 
Beslutar att André och Cornelia ska ha en ekonomisk genomgång inför nästa styrelsemöte och 
att Cornelia deltar på nästa möte. Lämpligt intervall är att Cornelia deltar på styrelsemötena en 
gång per kvartal.  
 
Inga synpunkter på den ekonomiska rapporten, vi följer budgeten vilket känns väldigt bra. 

4. Rektors rapport 
Patrik, den nya SO-läraren, börjar efter sportlovet.  



5. Byggplaner 
- Beslut om hur vi ska gå vidare med modulerna. 

Styrelsen är eniga om att vi i första hand vill satsa på att köpa ut modulerna. Banken 
kommer hit på ett möte i morgon, då informerar vi om våra nya planer. Bengt meddelar 
Pamil att vi vill diskutera värdering av modulerna inför ett eventuellt köp. Camilla 
kontaktar Värderingsinstitutet för att få en värdering. 
 
Anders framför att personalen på skolan efterfrågar mer yta för grupprum och små 
arbetsrum. Styrelsen är positiva och vill prioritera frågan. Vi har olika alternativ för 
utökning som vi i nuläget undersöker. Vi återkommer när vi kommit lite längre i frågan. 

6. Styrelsens ansvarsområden 
Vi planerar in ett möte inom kort med styrelsen där vi fördjupar oss i våra 
ansvarsområden. 

 

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

Vi beslutar att lämna frågan till skolans personal och ledning. 

8. Övriga frågor 
- Kösystem- gå igenom framtaget förslag (André, Nina och Ulrica) 

Styrelsen är positiva till förslaget. Tar beslut i frågan på ett kommande möte när alla 
hunnit sätta sig in i dokumentet. 
 

- Ändra kring urvalskriterier i stadgarna § 4 
Vi är överens om att det behövs en uppdatering av § 4 i stadgarna. 
 

- Facebook 
Nu har vi en egen facebooksida: Ludvigsborgs friskola. Ingen sida vi kommer vara aktiva 
på, utan bara för att kopplas bort från den sida som skapats på facebook. 

 
- Datum för ett förlängt planeringsmöte 

9 april kl 16 (skärtorsdagen) för styrelsens medlemmar. 
 

- Vårbasar 
Förslag att ha det i samband med Valborg. Anders och Birgitta tar ansvar för 
planeringen. Eva är gärna med och bistår under evenemanget. Förslagsvis att det startar 
kring kl 18 då bålet nere vid dammen tänds kl 20. 



 
 

9. Nästa möte 
Mötestider framöver: 
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 
 
 


