Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Teams

Datum:

2020-11-18

Tid:

19:00

Deltagare:

Gunilla Jansson (ordf)
Erik Bergquist (sekr)
Lena Persson (kassör)
Nina Andersson
Daniel Schönström
Emil Lottsfeldt
Birgitta Filus
Anders Broberg (personalrepr)
Gunilla Rosberg (personalrepr)
Camilla Jönsson (rektor)
Ellen Krogh frånvarande

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Daniel Schönström.
4. Beslut om firmatecknare
Till firmatecknare valdes ordförande Gunilla Jansson och kassör Lena Persson i förening.
5. Anmälan av styrleseledamöterna till skolinspektionen
Anmälan gjord.
Togs upp frågan om att styrelseledamöterna bör informera sig om relevanta kapitel i
skollagen. Rektor Camilla Jönsson sammanställer vilka kapitel det handlar om och mejlar
dessa till styrelsen. Frågan tas upp på nästa möte.
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6. Tystnadsplikt och undertecknande av blankett
Rektor informerade om styrelseledamöternas tystnadsplikt angående ärenden som rör
skolan och dess verksamhet och som avhandlas under möten och i andra sammanhang.
Ledamöterna måste underteckna en försäkran.
7. Rektors rapport
Bygget av tvillinghuset rullar på. Trädäcket kommer att utgöra grund till ett uteklassrum.
Restriktionerna pga corona fortsätter. Rektor och elevhälsan sammanträder dagligen.
Inom kort kommer digital undervisning att testas i förberedande syfte om läget skulle göra
att det behövs.
Perioden för nationella proven pågår. Sammanställning av resultaten kommer innan jul.
Möte om översiktsplan 2035 har hållits med skolchefen och hur denna kommer att påverka
skolans verksamhet. Rektor tycker att samverkan med skolförvaltningen fungerar bra.
8. Ekonomisk redovisning och plan för denna
Kassören presenterade det ackumulerade resultatet per 2020-10-31.
9. Remissvar
Rektor informerade om den aktuella friskoleutredningen. Beslutades
att rektor och ordförande sammanställer ett underlag som styrelsen läser igenom.
10. Utbildning för huvudmän
Ordförande informerade om möjligheten för styrelsens medlemmar att gå utbildning i
friskolornas riksförbunds regi.
11. Framtidsfrågor för skolan
Togs upp arbetet, som initierades av föregående styrelse, om en trivselgrupp för samhörighet och engagemang. Det ska finnas en budgetram för detta arbete. Togs även
upp frågan om hur vi kan öka antalet medlemmar i föreningen. Vi uppmanades att
fundera på andra framtidsfrågor till nästa möte.
12. Övriga frågor
Daniel Schönström tog upp frågan om extrastämma med anledning av motionen om
ändringar av antagningsskälen som lyftes på stämman i oktober. För att beslutet
ska bli verksamt måste en extrastämma ta samma beslut, förslagsvis i februari.

13. Mötesplan 2021
14. Nästa möte
Nästa möte hålls den 16 december kl 19. Detta möte hålls också digitalt.
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15. Mötet avslutades
Ordförande tackade och avslutade mötet.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Daniel Schönström, justerare

3
Protokoll 20-11-18 Ludvigsborgs friskola ek. för.

