
Mötesprotokoll 
 
HAFF Styrelsemöte 
 
Tid: Tisdagen den 21 januari 2014 kl  kl 18-21 
 
Plats: Fritids Vindkulla 
 
Närvarande: Cia Håkansson (ordf, förälder klass 3), Magdalena Väpnargård (förälder Solvindens lekskola), Per 
Kristav (förälder klass 3), Dominic Bosman Venter (förälder klass 1 och 4b och föräldrarepresentant i stiftelsen), 
Elisabet Andersson (förälder klass 1), Katja Bierlein (kassör, förälder klass 4, 6 och Lekskolan i Hardeberga), 
Elisabet Lendelund (sekr, förälder klass 7 och Lekskolan i Hardeberga), Pamela Leuhusen (förälder 
klass 1), Julia Håkansson (förälder klass 4a och 6) 
 
Frånvarande: Pär Ekelöw (förälder klass 3 och 5 och Solvindens lekskola) 
 
§1 Val av mötesordförande Cia Håkansson valdes att leda mötet. 
 
§2 Val av sekreterare Elisabet Andersson valdes att skriva protokollet 
 
§3 Dagordning Fastställdes 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
 
Gicks igenom. 
 
Uppföljning: Per Kristav tar förnyad kontakt med Örjan om vad som händer med förslaget på lösning av 
trafikproblemen vid lämning på morgnarna. Per Kristav har fått in offert på 15 000 kr för att göra prakeringen, vilket är 
under vad som förväntats.  
 
Likabehandlingsplanen för skolan ska vara klar och skickas in till skolinspektionen 30 januari. Några föräldrar har 
lämnat in synpunkter.  
 
§5 Inför årsmötet 
 
Planering inför årsmötet 11 februari kl 18, Vindkulla Fritids.  
Föreslagen stadgeändring så att räkenskapsåret löper per kalenderår istället för från 1/7 till 30/6 tas upp på årsmötet. 
Kallelse går ut även till lekskolorna i Hardeberga och Solvinden. 
 
§6 Basarmöte – uppföljning och planering inför nästa 
 
Nettorresultat ca 8 500 kr. Siffrorna är inte riktigt klara ännu. Kostnaderna har varit (ca): 
Affischer 800:- 
Diverse material 1400:- 
Tvålar 600:- 
Material till smycketillverkning ? 
Tyger 400:- 
 
Diskuterades om en viss del av behållningen i varje klass automatiskt ska tillfalla respektive klasskassa eller om det ska 
fördelas ut från HAFF en del av behållningen till de olika klasserna samt till välgörenhet.  
Klass 7, 8 och 9 får själva behålla de pengar de samlar in.  
 
Enkät. Beslutades att ta fram en enkät för att stämma av intresset inför nästa basar. Julia Håkansson tar fram förslag 
enkäten.. 
Diskuterades höstmarknad och att basar kan hållas i Stadshallen i Lund. 
Lämpliga ansvarsområden för olika samordnare i basarkommittén: 
 

• Marknadsföring 
• Hantverkskvällar t ex i träslöjdsal med Robert, slöjdlärare 
• Dekor- och dekorationsgrupp 
• Kontakt med externa försäljare (bjuda in och samordna)  



• Samordnare mat 
• Lotteriansvarig 
• Föräldrasamordnare – håller i kontakterna så det finns föräldrar i varje klass som håller i klassens basarinsats 

 
 
§7 Nytt möte  
 
Årsmötedagen tisdagen den 11 februari kl 18 på Vindkulla fritids.  
Direkt efter konstituerandemöte med den nya styrelsen. 
 
 
§8 Övriga frågor 
 
Förbättring av kapprum diskuterades, främst ettans. 
 
Köföräldramötet uppskjutet från 2013.12.13 och 2014.01.20. Inget nytt datum bestämt. HAFF vill gärna vara med på 
mötet för att kunna berätta lite ur förldraperspektiv och kunna svara på frågor.  
 
Bra om det kunde ordnas bankkonton för insamlade medel i klasskassor för skolresor och dyligt där de insamlade 
medlen kunde sparas. Praktiskt också för föräldrar som vill köpa skolstädning av nian att kunna sätta in pengarna på 
deras bankkonto.  
Telefonnummer till kontaktpersonerna för skolstädning behöver uppdateras. 
 
Föräldraworkshop Vision Hardeberga 2020 hölls den 15 januari. Förutom rektor deltog 17 engagerade föräldrar. Örjan 
har mailat ut sammanfattning från mötet. Helgen 24-26 januari fortsätter vionsarbetet med lärarnas workshop. 
 
Allmänt: Viktigt att påbörjade projekt avslutas och att summering görs. 
 
§9 Mötets avslutande 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
----------------------------------------   ------------------------------------- 
Cia Håkansson      Elisabet Andersson  
ordförande      vid protokollet 


