Protokoll för styrelsemöte i Ludvigsborgs Friskolas
ekonomiska förening 20190820

1. Mötet öppnas och deltagande
Närvarande:
● Eva Borg (ordf)
● Annica Göth (vice ordf)
● André Bjärby (kassör)
● Ulrica Adelbris (sekr)
● Camilla Jönsson (rektor)
● Gunilla Rosberg
● Birgitta Filus
● Bengt Axelsson
● Anders Broberg
Frånvarande:
● Nicolina Lottsfeldt

2. Föregående mötesprotokoll
● Justering och godkännande - mötets deltagare godkänner föregående mötesprotokoll.

3. Ekonomisk rapport
● Slutresultatet för läsåret är inte klart än, men vi vet att vi går med positivt resultat
vilket känns väldigt bra. Lena kommer bjudas in till nästa styrelsemöte och innan
dess kommer Eva, Camilla och André träffa Lena för budgetgenomgång för
kommande läsår.

4. Rektors rapport
●

Genomgång grundskolekvalitet - vi går igenom resultat för eleverna på vår
skola från 2017 (ämnesbehörighet, nationella prov etc.). Vi har ett högt och

●
●

mycket bra resultat. Vi ligger högt i resultat i jämförelse med skolorna i
närområdet.
Det har varit lugnt på skolans område under sommaren.
Skolan har köpt in valda delar av lärplattformen Schoolity. Information till
vårdnadshavare kommer ske på kommande föräldramöte i höst.

5. Bevakningslista
● Börja förbereda för att bjuda in presidiet i tekniska nämnden och
byggnadsnämnden på frukostmöte i höst för att visa trafiksituationen
(Alla).
Vi bjuder in den 30 sep kl 8. Träffas vid affären och promenera genom byn för att
visa trafiksituationen under morgonen. Eva, Camilla, Annica och André deltar.
● Eva tillsammans med Erik tar fram en GDPR-rutin. Eva kollar med Erik om
vi kan få ta del av utbildningsmaterial.
Erik har det mesta klart, ska bara komplettera med elevhälsans underlag.

6. Övriga frågor
● Diskuterar styrelsens sammansättning framöver och att vi måste skicka ut
påminnelse om att betala medlemsavgift där vi tar med några bilder som visar
vad förra årets medlemsavgifter bidragit till i elevernas utemiljö.

7. Nästa möte
Ulrica Adelbris
Sekreterare

Eva Borg
Ordförande

