Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Teams

Datum:

2021-01-20

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, suppleant
Emil Lottsfeldt, suppleant frånvarande

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 7 byter plats med punkt 6.
3. Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Daniel Schönström.
4. Föregående protokoll
Förgående protokoll godkändes.
Rektors rapport
Information om Covid-19.
Det nya huset har slutbesiktats och blivit godkänt. Det är nu redo att tas i bruk. Det ger
ytterligare två undervisningslokaler.
Lyftes frågan om framtiden och skolans utveckling. Planerna kommunen har för Ludvigsborg
visar på en ökad inflyttning till orten. Detta måste huvudmannen har beredskap för. Vi har
redan nu lång kö till skolan och stora kullar på väg in i förskoleklass närmaste åren. Rektor
efterlyser en arbetsgrupp som hanterar frågan.
Beslut: en mindre grupp bestående av rektor, bitr. rektor, ordförande och vice ordförande
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inleder arbetet omgående.
5. Beslut distansundervisning
Styrelsen fattade på rektors inrådan den 7 januari 2021 per capsulam, ett interimistiskt
beslut om distansundervisning för högstadiet för periden 13/1-24/1 2021. Underlag för
beslutet hade sänts ut till styrelsen i förväg.
Styrelsen fastställde beslutet och efter ytterligare information förlängdes beslutet preliminärt
t.o.m. vecka 7 2021. Beslutet omprövas varje torsdag av skolans ledningsgrupp. Behovsprövning och utvärdering av undervisningen ska genomföras så att målen följs.
6. Ekonomisk redovisning
Kassören gick igenom utfallet för december. Det ser bra ut och vi följer budget.
7. Extrastämma
Inför den extra stämman den 16 februari föreslog ordförande att val av ytterligare revisorer
påförs dagordningen. Det är önskvärt att en intern revisor utses att komplettera den externa
samt att två revisorssuppleanter väljs. Styrelsen, som också utgör valberedning, ombads
inkomma med förslag inom en vecka.
Kallelse och dagordning måste sändas ut till medlemmar i den ekonomiska föreningen
senast sju dagar innan stämman, dvs den 9 februari.
Rektor ombesörjer att uppdaterad medlemslista för föreningen sänds till sekreteraren.
I och med coronarestriktionerna genomförs extrastämman digitalt. Ordförande och
sekreterare undersöker möjligheterna och formulerar kallelse.
8. Övriga frågor
Togs upp publicering av protokoll på föreningens hemsida. Innan vi beslutar om publicering
av hela eller delar av protokollen behövs ytterligare information kring sekretessen. Ett
alternativ kan vara att publicera referat.
På förekommen anledning togs upp frågan om suppleanters närvaro på styrelsemöten.
Närvaron av suppleanter är önskvärd då det gör att de är insatta i frågor och diskussioner i
de fall de ska ersätta styrelsemedlem.
9. Nästa möte
16 februari i direkt anslutning till den extra stämman.
10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Daniel Schönström, justerare
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