Protokoll från styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 2020-03-16
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
● Birgitta Filus
● Bengt Axelsson
Frånvarande:
●

2. Föregående mötesprotokoll
Vi godkänner föregående mötesprotokoll.

3. Ekonomisk rapport
-

Cornelia redovisar det ekonomiska läget
Cornelia fick förhinder och kommer istället till nästa styrelsemöte.

Hörby kommuns skolpeng sänks inte, vilket känns skönt. Skillnaden för oss blir att vi får in 36
000 kr extra jämfört med tidigare.

4. Rektors rapport
-

Corona-åtgärder
- Vi har uppdaterat våra rutiner.

- Vi har skickat ut information till föräldrar.
- Vi har utomhusfritids varje dag till kl 13.30-16.
- Åtgärder kring lunchintag
- Speciella handtvättsrutiner efter lektioner mm.
Styrelsen känner sig trygga med de åtgärder som vidtagits och upplever att vi är bra rustade
med de rutiner skolledningen tagit fram.
Åttondeklasserna har varit på Teknikåttan i Lund.

5. Byggplaner
-

Inköp av paviljonger
Vi har möjlighet att köpa paviljongerna för 5 mkr plus moms från och med den 1 april.
Styrelsen är eniga och beslutar att köpa paviljongerna*.

-

Bygglov
Vi beslutar att söka bygglov för både “spegelhuset” (likadant hus som skapandehuset)
och moduler på högstadiepaviljongerna som en andra våning på delar av paviljongerna*.

-

Taket på längan
Bengt och André har kollat och konstaterat att taket under pannorna är torrt. Det som
behövs är att ta bort mossan från takpannorna. Vi beslutar att taket ska åtgärdas*.

6. Styrelsens ansvarsområden
7. Beslutslistan
8. Övriga frågor
-

Kösystem- ta beslut om förtydliganden/riktlinjer
Innan årsmötet ska vi ha tagit beslut om förslag till stadgeändring. Vi har skrivit in på
beslutslistan att lyfta frågan i augusti*.

-

Vårbasar
Barnen vill gärna ha “tivolikänsla” med chokladhjul och andra stånd där besökarna får
kasta boll och vinna priser (saker som de producerat på fritids). Styrelsen tycker det låter
bra och är positiva till barnens ideér. Anders håller i det och än så länge behövs ingen
hjälp från styrelsen.

-

Fotbollsplanen

Styrelsen diskuterar fotbollsplanen som ofta är avstängd. Camilla kollar upp till nästa
styrelsemöte vad det skulle kosta att göra vid den*.

9. Nästa möte
Mötestider framöver:
27 april kl 17.30
25 maj kl 17.30
15 juni kl 17.30
* = inlagt på beslutslistan
Ulrica Adelbris
Sekreterare

Eva Borg
Ordförande

