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Närvarande styrelsen:  
Cia Håkansson (förälder klass 3),  
Per Kristav (förälder klass 3), 
 Elisabet Andersson (förälder klass 1) 
Pär Ekelöw från kl 19.00 (förälder Solvinden, klass 3, klass 5) 
 
Frånvarande styrelsen:  
Magdalena Väpnargård (förälder Solvinden) 
Kim Hazelius (förälder Lekskolan i Hardeberga) 
 
Närvarande medlemmar: Helena Cederholm (förälder Lekskolan i Hardeberga) 

§ 1. Mötets öppnande  

 Elisabet Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat kl 18.00 

§ 2. Val av sekreterare 

 Mötet beslutade att välja Per Kristav till mötessekreterare. 

§ 3. Val av justerare 

 Mötet beslutade att välja Pär Ekelöw att iordningställa protokollet. Justeras av Per Kristav. 

§ 4. Godkännande av dagordning 

 Mötet beslutade att godkänna dagordningen 

§ 5. Föregående protokoll  

Protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls 2014-02-11 lästes upp. 

§ 6. Föräldraenkäten 

Mötet arbetade sig igenom rektors utkast till föräldraenkät och arbetade fram förslag på 
kompletteringar samt lade till en del om HAFF och Julbasaren. 

§ 7. Övrigt: 

o En frivillig skall kontaktas om att driva intresseförening för f.d. föräldrar och elever. 

o Helena kommer att undersöka om hon kan vara kontaktperson för lekskolan som i nuläget 
saknar arbetsgrupp. 

o Det beslutades att HAFF tillsvidare kommer att bedöma alla ekonomiska förfrågningar 
individuellt. Detta gäller tills beslut tagits om vi skall ha en mer generell policy eller ej. 

o Det har klarlagts att de 117 000kr som skolan förvaltat härrör från äldre verksamhet och att 
HAFF fortsättningsvis förvaltar dessa medel. 

o Det beslutades att HAFF finansierar pålar av ek till busslämningsplatsen förutsatt att skolan 
står för kostnaderna för att få dem på plats. 

o Cia tillfrågar rektor om HAFF kan få skriva ut dokument för sina möten på skolans skrivare. 

o Cia kontaktar även ”skolgårdsgruppen”. 

o Elisabet ansvarar för att information vidarebefordras om nätverksträffen för 
Waldorfföräldrar på Kristofferskolan i Stockholm. 

o Förslag finns på person som skall tillfrågas om hon vill bli samordnare av julbasaren 2014. 
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o Frågan togs upp om inte bollhuset, d.v.s. ekonomibyggnaden bredvid Vindkulla fritis, borde 
ha ett naturligt ljusinsläpp, t.ex. ett större fönster. 

o Det konstaterades att skolan borde ha någon form av databas för kommunikation med 
föräldrar och andra grupper. Pär skall starta dialog med Rektor. 

o Ett förslag kom upp att skolans veckobrev i framtiden även skall sändas i löpande text, idag 
sänds det bara som bifogat dokument. Kombineras med ovanstående punkt. 

o Styrelsen skall med gemensamma krafter försöka få två föräldrar i varje klass att fungera som 
klassföräldrar. De av oss i styrelsen och gruppen av aktiva personer i närheten av denna, bör 
vara en sådan för att öka närheten mellan klasserna och ”styrgruppen”. 

o Styrelsen och övriga aktiva fortsätter arbetet att ytterligare aktivera HAFF och dess 
medlemmar. 

 

§ 8. Nästa möte bestämdes till den 1 april kl. 1830 på Vindkulla. 

§ 9. Mötets avslutande 

Mötets avslutades av ordförande. 
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Elisabet Andersson   Pär Ekelöw 
ordförande    protokollskrivare 
 
     
Per Kristav  
Mötessekreterare och justerare   


