Styrelsemöte Ludvigsborgs friskola
ekonomisk förening
Plats:

Pga coronarestriktioner hölls mötet digitalt via Google Meet

Datum:

2021-04-21

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, frånvarande

1. Mötet öppnades
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 6 blev ekonomisk redovisning och punkt
7 rektors rapport.
3. Val av justerare
Till justerare av protokollet valdes Birgitta Filus.
4. Föregående protokoll
Förgående protokoll godkändes.
5. Ekonomisk redovisning
Styrelsens ansvar för ekonomin gicks igenom och förtydligades av kassören. Gicks igenom
ekonomin i föreningen och förutsättningarna för att bedriva verksamhet genom att närmare
belysa grunderna för skolans intjäning och vilka utgifter vi har. Omsättningen i verksamheten
är för närvarande ca 27 miljoner kronor.
Skolan har för närvarande 250 elever för vilka vi får skolpeng. Till detta kommer statsbidrag
som söks av skolan. Vi har 75 barn i fritidsverksamhet där vi tar in avgifter.
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Kassören föreslog styrelsen att göra planer för framtiden för att hålla beredskap för olika
scenarier ifråga om ekonomi och elevunderlag.
Beslut: Styrelsen ger kassör och rektor uppdrag att arbeta på en femårsplan för ekonomi
och elevunderlag.
6. Rektors rapport.
Ingen större smittspridning på skolan nu. Inga kända fall för tillfället.
Beslut: Styrelsen beslutar om fortsatt växelvis när- och distansundervisning för högstadiet
under perioden v. 18-21 i enlighet med tidigare utarbetat förslag från elevhälsoteamet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.
8. Nästa möte
20 maj. Mötet ägnas huvudmannaskapet och vad det innebär för styrelsen ur
ansvarssynpunkt.
16 juni budget för kommande läsår.
9. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet.

_________________
Gunilla Jansson, ordf

________________
Erik Bergquist, sekr

_________________
Birgitta Filus, justerare
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