
Protokoll från styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas 
ekonomiska förening 2020-04-27 
 

1. Mötet öppnas och deltagande 
 
Närvarande: 

● Eva Borg (ordf) 
● Nina Andersson (vice ordf) 
● André Bjärby (kassör) 
● Camilla Jönsson (rektor) 
● Ulrica Adelbris (sekr) 
● Jakob Käck  
● Bengt Axelsson 
● Gunilla Rosberg (personalrepr) 
● Anders Broberg (personalrepr) (med i slutet av mötet) 

 
Frånvarande: 

● Birgitta Filus 

2. Föregående mötesprotokoll 
Vi godkänner föregående mötesprotokoll. 

3. Ekonomisk rapport 
- Vi har fått den ekonomiska rapporten t o m mars och det ser mycket bra ut. Vi har även 

fått bra ränta på banken för våra lån på högstadiemodulerna, vilket känns lovande 
framöver.  
 

- Cornelia kommer att göra den ekonomiska sammanställningen från och med 
halvårsskiftet när nytt budgetår börjar. Lena kommer fortsätta vara med i 
budgetplaneringen framöver. 

4. Rektors rapport 
- Corona 



Alla ytor som t ex handtag spritas två gånger per dag (rekommendationen är en gång 
per dag), insläpp till lektionerna sker fem elever i taget, alla raster är utomhus, efter varje 
lektion och rast ska alla tvätta händerna etc. Med andra ord många åtgärder för både 
personal och elever. 
 

- Skolavslutning 
Den kommer ske här på skolan i respektive klassrum där eleverna får sina betyg. 

5. Byggplaner 
- Bygglov 

Vi beslutar att vi söker bygglov för både andra våning på en av modulerna och för en 
tvillingbyggnad till skapandehuset. Bengt ansvarar för att ta fram ritningar för andra 
våningen och Camilla för tvillingbyggnaden*.  

 

7. Beslutslistan 
- Camilla skulle kolla upp vad det kostar att förbättra fotbollsplanen. 

Camilla har frågat S-schakt men inte fått prisuppgift då Olle inte tyckte det var en bra idé. 
Camilla tar frågan igen både med Marcus Kulle, personalen och S-schakt för att stämma 
av behov och möjliga alternativ.  

8. Övriga frågor 
- Förälder som mejlat 

Föräldrar har försökt mejla via vår hemsida men inte kommit fram. Nu har föräldrar hört 
av sig till Nina angående arbetsmiljöfrågor i ett klassrum. Nina återkopplar till föräldern. 
Nina kan hänvisa till André om de vill prata om kontaktformulär på hemsidan.  

9. Nästa möte 
Mötestider framöver: 
25 maj kl 17.30 
15 juni kl 17.30 
 
* = inlagt på beslutslistan 

 
Ulrica Adelbris Eva Borg 
Sekreterare Ordförande 
 
 


