
Mötesprotokoll 
 
HAFF Styrelsemöte 
 
Tid: Måndagen den 18 november 2013 kl 18:00-19:30 
 
Plats: Fritids Vindkulla 
 
Närvarande: Cia Håkansson (ordf, förälder klass 3),  Magdalena Väpnargård (förälder Solvindens lekskola), Pär 
Ekelöw (förälder klass 3 och 5 och Solvindens lekskola), Per Kristav (förälder klass 3) Elisabet Andersson (förälder 
klass 1), Olivia Gatte (fd elev har gått ut 9:an vt10), 
 
Frånvarande: Katja Bierlein (kassör, förälder klass 4, 6 och Lekskolan i Hardeberga), Elisabet Lendelund (sekr, 
förälder klass 7 och Lekskolan i Hardeberga)  
 
Annat: Pumpasoppa och bröd serverades. 
 
§1 Val av mötesordförande Cia Håkansson valdes att leda mötet. 
 
§2 Val av sekreterare Elisabet Andersson valdes att skriva protokollet 
 
§3 Dagordning Fastställdes 
 
§4 Val av styrelse 
 
Styrelsen (bestående av Cia Håkansson, Katja Bierlein och Elisabet Lendelund) har gått på sparlåga senaste året och på 
mötet beslöts att bildas en ”Kommitté för styrelsens återupprättande” av nuvarande styrelse och mötesdeltagare (se 
ovan). 
 
Elisabet Andersson fick i uppdrag att skapa en facebookgrupp för kommittén. 
 
Inför årsmötet: Ska enligt stadgarna hållas innan maj månads utgång. Förslag hålla nästa årsmöte kring månadsskiftet 
februari/mars 2014. Pär Ekelöw fick i uppgift planera vidare för årsmötet och ta reda på hur verksamhetsåret som 
sträcker sig från 2012.07.01- 2013.06.31 fungerar ihop med årsmötet och stadgar. Cia Håkansson sätter ihop 
verksamhetsberättelse för året och kassören sammanställer ekonomin. Föreningen har ingen revisor. 
 
Cia Håkanssom fick i uppgift att maila ut stadgarna till styrelsekommittén. 
 
§5 Ekonomi 
 
I HAFF:s kassa finns ca 20 000 kr. 
 
Inkommet eskande från Vindkulla fritids på 20 000 kr för upprusning av sandlådor och annat i lekmiljön utomhus. 
Frågan bordlades. 
 
Policy för ekonomi och vad HAFF:s pengar ska kunna användas till beslutades diskuteras vidare på nästa möte. 
 
§6 Kommunikation – aktualiteter 
 
Veckobladet: se §7. 
Diskuterades hur kommunikation ut i klasserna ska fungera med maillistor. Cia Håkansson, Pär Andersson och Elisabet 
Andersson har skapat maillistor för de klasser där de har barn.  
Elisabet Andersson tipsade även om facebooksida för klassens föräldrar, som finns i klass 1. 
Mötet var överens om att ta upp med rektorn om en egen flik för HAFF på skolans hemsida. 
 
§7 Nytt möte  
 
Nästa möte: Onsdagen den 11 december kl 18.  
Beslöts att bjuda in rektor Örjan Liebensdörfer att vara med vid detta möte. 
Cia Håkansson fick i uppdrag att bjuda in Örjan till detta möte och i samband med detta även ta upp följande punkter: 

• Om att ordna en flik för HAFF på skolans hemsida 
• Undersöka vilka fonder och medel som finns som kan vara relevanta för HAFF att känna till 



• Diskutera hur veckobladet sammanställs och skickas ut  
• Höra hur det går med årets skolkatalog 

 
§8 Övriga frågor 
 
Per Kristav tog upp trafiksituationen vid lämning på morgonen vid Säteriet där både bilar och bussar ska samsas. Per 
Kristav fick i uppdrag att undersöka hur man skulle kunna förbättra situationen och göra lämningen smidigare och 
säkrare och diskutera detta med Örjan Liebensdörfer. 
 
Föräldraflik på hemsidan: Magdalena Väpnargård fick i uppgift att redigera presentationstext om HAFF. 
 
Waldorfpedagoiska frågor: Tas eventuellt upp på nästa styrelsemöte samt på workshopen ”Lunds Waldorfskola 2020” 
som hålls den 15 januari. 
 
Julbasar 8 december 2013: Planering för årets julbasaren följde på separat mötet efter styrelsemötet. 
 
§9 Mötets avslutande 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat 
 
 
 
 
----------------------------------------   ------------------------------------- 
Cia Håkansson      Elisabet Andersson  
ordförande      vid protokollet 
 


