Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Teams

Datum:

2021-03-16

Tid:

19:00

Deltagare:

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

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget av ett nytt delegationsbeslut rörande åk 6.
3. Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Daniel Schönström.
4. Föregående protokoll
Förgående protokoll godkändes.
5. Rektors rapport
Covid -19: Rektor redogjorde för nuläget. Hälsoteamet smittspårar kontinuerligt vid
rapporterade symptom. Rutinerna väl inarbetade.
Beslut: närundervisning av högstadiet införs från och med v.14 i enlighet med rektors och
hälsoteams förslag.
Kommunen har tagit upp frågan om en multihall i Ludvigsborg. Rektor kommer inom kort att
träffa företrädare för kommunen för att diskutera frågan. Rektor rapporterar löpande.
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Utbyggnadsplaner: rektor har träffat arkitekten på plats och gett information. Arkitekten
återkommer med ett antal förslag.
Den sk covid-miljarden har betalats ut till kommunerna. Tyvärr väntar vi ännu på besked från
Hörby kommun. Dessutom har vi inte fått något besked om skolpengens storlek för 2021
eller när den betalas ut från Hörby. Det skiljer dessutom stort i nivåer mellan Hörby och
Höör.
6. Delegationsbeslut ang distansundervisning åk 6
Styrelsen bekräftade de av ordförande fattade besluten från den 11 och 14 mars om
hemundervisning i åk 6.
7. Ekonomisk redovisning
Kassören som var frånvarande, hade via mejl sänt ut underlag för perioden och meddelat
ordförande om att utfallet ser bra ut tom feb -21
Beslut: styrelsen beslutade att halvera amorteringarna på byggnader under förutsättning att
kassören tillstyrker beslutet.
8. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
9. Nästa möte
21 april
10. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Daniel Schönström, justerare
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