Dagordning för styrelsemöte i Ludvigsborgs
Friskolas ekonomiska förening 2020-09-14
1. Mötet öppnas och deltagande
Närvarande:
● Nina Andersson (vice ordf)
● André Bjärby (kassör)
● Ulrica Adelbris (sekr)
● Bengt Axelsson
● Birgitta Filus
● Anders Broberg (personalrepr)
● Gunilla Rosberg (personalrepr)
● Camilla Jönsson (rektor)
Frånvarande:
● Eva Borg (ordf)
● Jakob Käck

2. Föregående mötesprotokoll
-

Vi går igenom föregående mötes protokoll. Protokollet godkänns. Olle har
rekommenderat att lägga gödning på fotbollsplanen, vilket vi gjort. Camilla kollar med
Olle var det skulle kosta att ordna en grusplan. Anders och Gunilla kollar med
personalen vad de önskar.

3. Ekonomisk rapport
-

Några i styrelsen deltog i budgetmöte tillsammans med Lena och Cornelia.

4. Rektors rapport
-

Vi hade en fin uppstartsdag ute. Många förkylda under uppstartsveckorna, men precis
som i övriga landet. Vi har valt att lägga vaccinationerna senare.

5. Byggplaner
-

Vi har fått ett startbesked för tvillinghuset och bygget startar i denna veckan. Bygglovet
har gått snabbt. Beräknas vara klart till jul.
Väntar på att få hjälp av Pamil för att få fram ritningar till bygglovet. Vår förhoppning är
att vi får till en våning till på högstadiebyggnaden.

7. Beslutslistan
- Vi behöver ta fram en skrivning inför stadgeändring kring kösystem. André ansvarar och
-

tar hjälp av Ulrica och Nina.
Camilla och Birgitta ansvarar för att någon kommer hit och rensar hängrännor och tar
bort mossa från tak.
Camilla kollar upp vad det skulle kosta att anlägga grusplan så att styrelsen har olika
förslag att ta ställning till.

8. Övriga frågor
-

Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmöte
- Kallelse
- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplan
Ordförande, kassör och sekreterare träffas för att skriva detta och ser till att kallelse
skickas ut senast två veckor innan årsmötet.

-

Valberedningens situation
Hur gick det med dräneringen av fotbollsplanen?
Nina som vice ordförande är den som sitter kvar i styrelsen. Valberedningen kommer
skicka ut ett brev till alla vårdnadshavare med information om att sitta med i styrelsen
och vikten av föräldraengagemang. Valberedningen deltar på styrelsens förberedande
möte den 8 oktober kl 17.30 där vi går igenom förslag på den nya styrelsens
sammansättning.

9. Nästa möte
Förberedande mötet (inför årsmöte) den 8/10 klockan 17:30.
Årsmötet sker den 22/10 klockan 19:00.
Ulrica Adelbris
Sekreterare

Nina Andersson
Ordförande

