Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Teams

Datum:

2020-12-16

Tid:

19:00

Deltagare:

Gunilla Jansson (ordf)
Erik Bergquist (sekr)
Lena Persson (kassör)
Nina Andersson
Daniel Schönström
Birgitta Filus
Anders Broberg (personalrepr)
Gunilla Rosberg (personalrepr)
Camilla Jönsson (rektor)
Ellen Krogh, frånvarande
Emil Lottsfeldt, 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. Föregående protokoll
Förgående protokoll gicks igenom och godkändes.
5. Beslut om firmatecknare
Förelåg förslag om korrigering av tidigare beslut för att skrivningen ska harmoniera med den
från tidigare styrelser.
Förslag från ordförande:
Firman tecknas av ordförande Gunilla Jansson eller kassör Lena Persson i förening med
rektor Camilla Jönsson (extern firmatecknare).
Beslutades i enlighet med förslaget. Punkten omedelbart justerad.
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6. Rektors rapport
Information om Covid-19. FoHMs rekommendationer följs.
Bygget av tvillinghuset fortsätter.
Möjligheten att vara i byahuset står fortsatt till förfogande för åk 9.
Vårterminen börjar den 13 januari för eleverna och inleds med studiedag för lärarna den 12
januari.
7. Ekonomisk redovisning och plan för denna
Kassören sänder fortsättningsvis ut resultaträkningen dagen innan mötesdagen. Inga
invändningar mot detta fanns.
Resultatet presenterades. Resultatet för perioden visar plus.
8. Remissvar- yttrande
Rektor och ordförande hade tidigare fått i uppdrag att hantera vårt remissvar. De har
beslutat ansluta sig till Friskolornas Riksförbunds yttrande då detta överenstämde med de
synpunkter vi har.
9. Extrastämma
Årsmötet beslutade om ändring av sökkriterier till skolan. För att detta beslut ska anses
genomfört och kunna praktiseras inför läsåret 21/22 måste en extrastämma utlysas och
omröstning ske.
Beslutades att hålla extrastämman den 16 februari kl 18:30. Det tidigare inplanerade
styrelsemötet tar vid efter extrastämman. Senast tre veckor innan mötet måste kallelse gå
ut. Endast medlemmar i den ekonomiska föreningen har rösträtt.
10. Framtidsfrågor
Birgitta Filus och Anders Broberg lämnade förslag på skapandet av trivselaktiviteter för att
skapa engagemang bland föräldrar och medlemmar:
- Vårbasar i samband med valborgsfirandet
- Julmarknad med luciatåg
- Styrelsens medlemmar går in vid något tillfälle med handräckning med mindre omfattande uppgifter som behöver genomföras, exemplevis enklare underhållsarbeten.
Birgitta och Anders tar tillsammans med rektor Camilla frågan vidare.
Daniel Schönström lyfte frågan om att undersöka möjligheterna till ett tätare samarbete med
byahuset kring lokalfrågan på medellång sikt. Beslutades att Daniel och Camilla tar fram ett
underlag och presenterar för styrelsen.
11. Mötesplan vt 2021
Mötesplanen fastställdes enligt nedan.
20 januari
16 februari
16 mars
21 april
20 maj
14 juni
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12. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
13. Nästa möte
20 januari
14. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet och vi önskade varandra god jul och gott nytt år.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Daniel Schönström, justerare
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