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Verksamhetsberättelse 
 
Vid verksamhetsårets ingång bestod styrelsen av: 
 
Styrelse  
Ordinarie: 
Cia Håkansson   ordförande   
Johan Nordqvist   vice ordförande  
Elisabeth Lendelund   sekreterare    
Tova Winbladh   ledamot 
 
 
Styrelsens arbete har under första delen av verksamhetsåret varit obefintligt. 131118  togs det nya 
tag och hölls ett möte där det beslöts att bilda en “Kommitté för styrelsens återupprättande” 
bestående av: 
 
Elisabet Andersson 
Pär Ekelöw 
Olivia Gatte 
Cia Håkansson 
Per Kristav 
Elisabeth Lendelund 
Magdalena Väpnargård 
 
Inga arvoden har utbetalats till styrelsen. 
 
Firmatecknare  Kassör 
Cia Håkansson  Katja Bierlein 
 
Möten 
Styrelsens arbete har under verksamhetsåret varit obefintligt och inga protokollförda sammanträden 
eller årsmöte har hållits.  
Det har hållits två möten med kommittén. Skolans rektor, Örjan Liebendörfer, har närvarit vid ett 
kommittémöte. Representanter för fest- och basargruppen har närvarit vid två kommittémöten.  
 
Medlemmar 
Alla som har barn med anknytning till Lunds Waldorfskola, Rudolf Steinerlekskolan och Solvinden 
i Lunds kommun är medlem i HAFF. 
 
Avtal 
Avtal med Nordea om Affärspaket Bas innehållande: 

− PlusGirokonto 
− Internetbanken Företag  
− Avtal Bankgiro 
− Företagskort MasterCard 
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Avtal med Datakultur: 

− Webbhotell med plats för hemsida som är under uppbyggnad. 
− Domän www.waldorf-haff.se  
− x antal mailadresser   

 
Intresseområden  
Vård av trädgård och skolgård        
Hantverkskvällar    
Information och kommunikation (PR)  
Fest- och basarkommitté   
Konflikthantering   
Styrelsen   
 
Genomfört under året 
Fest- och basarkommittén har organiserat och sedan med hjälp av alla föräldrar, barn och lärare 
arrangerat julbasaren år 2012 samt julbasaren 2013. 
Trädgård och skolgårdsgrupp startade läsåret 2010/2011 ett projekt i samarbete med   
www.flowforms.se  i Järna för att bygga lekbäckar på gamla skolans gård. Lekbäcken är nu byggd 
av elever, föräldrar och lärare med Nigel Wells från Virbela Ateljé som projektledare. Se bilder på 
skolans hemsida, www.waldorf-lund.com. Detta arbete har fortsatt med målning av lekbäcken. 
Trädgårdsgruppen har också arrangerat trädgårdsdagar för alla intresserade då skolgården har röjts 
upp och omarbetats. 
 
Diskussioner som förts 
Föräldrarepresentanternas roll i skolans stiftelse. 
Julbasarens organisation och fortsatta utförande. 
Uppdatering av stadgar. 
Policy för ekonomi och vad Haffs pengar ska kunna användas till. 
Tydlighet kring information från skolan och hur denna information och kommunikation bör ske.  
Haff på skolans hemsida. 
Trafiksituationen kring bussarna. 
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Ekonomisk berättelse 

 
Katja Bielein har tillfälligt tagit över som kassör. HAFF söker vidare efter permanent kassör.  
 
HAFF har ett konto hos Nordea där föreningens kassa förvaras. Kassan är föräldraföreningens 
bidrag till ekonomiskt stöd för skolan. Ur kassan kan klasserna kan äska pengar till enskilda 
ändamål, kassan har även bidragit till större skolprojekt. Diskussion har förts kring vilken policy 
som ska råda gällande föreningens ekonomi.  
 
Julbasaren är ett tillfälle när HAFF har möjlighet att få pengar i kassan. Föräldrar, barn och lärare 
tillverkar, donerar och säljer hantverk, mat, godis med mera. Basaren ger också tillfälle till 
underhållning i form av fiskedamm, spel, teater, sång eller liknande. Varje klass eller intressegrupp 
redovisar sedan sina intäkter till HAFF. 
 
Klass 7 – 9:s intäkter går till respektive klasskassa. 
Egna företagare har gett 10 % av sin vinst till HAFF. 
 
Gällande HAFFs intäkter under räkenskapsåret hänvisas till resultat och balansräkning. 
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