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Protokoll styrelsemöte, 

Hardeberga föräldraförening (HAFF)  

  

Närvarande styrelsen: 

Elisabet Andersson, EA (förälder klass 3) 

Pär Ekelöw, PE (förälder klass 1, 5 och 7) 

Cia Håkansson, CH (förälder klass 5) 

Magdalena Väpnargård, MV (förälder klass 1) 

Anna Berggren, AB, (förälder till barn gått ut skolan) 

Jan Svensson (JS), (förälder klass 5) 

Frånvarande styrelsen: Stina Melander, Ylva Rosén, Josefin Hjelm och Dan Damborg. 

 

Övriga närvarande: 

Alexandra Gitsér, AG (förälder klass 6a), ingår i valberedningen 

Hanna Pettersson, HP (förälder klass 1) 

Magnus Broman, MB (förälder Solvinden) 

 

§ 1. Mötet öppnades av EA, och styrelsen fanns vara beslutsmässig. 

§ 2. Till mötessekreterare valdes HP och till justerare MV. 

§ 3. Dagordningen fastställdes. 

§ 4. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från mötet 2015-09-15 godkändes. Mötet 2015-10-13 var ett informellt möte utan 

protokoll. Protokoll från mötet 2015-11-23 är på gång, Jan färdigställer så snart som möjligt. 

§5. Aktuellt från: 

a) Rektor:  

- Rektor har föreslagit ett möte om hur skolkatalogen ska hanteras framöver.  

Förslag och synpunkter från HAFF: Mycket viktigt att det finns en katalog med 

kontaktuppgifter även fortsättningsvis. Vi beslutar att framföra detta både till 

rektor och stiftelsen. De föräldrar som inte vill ha uppgifter med i katalogen kan 

uppmanas via veckobladet att meddela det, med deadline inom några veckor. Inför 

varje nytt läsår kan 31/8 vara deadline. För varje ny åk 1 kan det finnas en 

kryssruta på det dokument som ändå fylls i med uppgifter för varje elev, där 

föräldrarna kan välja att godkänna eller inte godkänna publicering i skolkatalogen. 

 

- Skolan kommer att lämna in en ansökan om tillstånd för gymnasium och 

förskoleklass fr o m ht-17; det senare eftersom förskoleklass eventuellt kommer att 

bli obligatoriskt 2017. Förskoleklassverksamheten kommer i så fall att bedrivas i 

mycket nära samarbete med lekskolorna. Det finns arbetsgrupper som arbetar med 

dessa ansökningar. 

 

- Det ser ut att bli två fulla åk 1-klasser till hösten 2016. Klassindelning och lärare 

kommer att meddelas i mars/april. 
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- Nytt treårigt bussavtal kommer att upphandlas till hösten. 

 

- Inget nytt om branden och inbrottet i december. 

 

 

b) Stiftelsen: 

 

- Stiftelsen har beslutat att välja in EA som adjungerad i styrelsen.  

 

- Förlängt förordnande som rektor för Örjan Liebendörfer, 3 år fr o m i höst. 

 

- Budgeten måste revideras, efter besked från Lunds kommun om skolpengens 

storlek för detta läsår. 

 

- Stiftelsen har frågat HAFF om bidrag till resa till skoleurytmifestivalen i Järna för 

högstadiet. Beslutet blir att inte ge något bidrag utan att istället prioritera åtgärder 

för förbättring av skolmiljön och skolgården, som har föreslagits i föräldraenkäten.  

 

c) Fastighetsansvarig: - 

 

 

d) Klassföräldrarna: En del föräldrar i klass 1 har upplevt det som oklart vem de ska 

vända sig till istället för rektor med frågor som rör klassen, med tanke på 

jävssituationen för ordinarie rektor. HAFF efterfrågar att det klargörs generellt och att 

alla föräldrar i klassen informeras om vem som fungerar som rektor i förhållande till 

klass 1. 

 

e) Föräldrarepresentanterna i stiftelsen: -  

 

 

f) HAFF:s styrelse: 

 

- Vi beslutar att börja med en föreläsningsserie/studiecirkelverksamhet för föräldrar, 

som kan innehålla både föreläsningar med inbjudna föreläsare från skolan eller 

utifrån, och träffar där texter diskuteras. Renate Wätte har sagt sig vara villig att 

medverka. HP är ansvarig från HAFF:s sida.  

 

- Klädbytardag i samband med vårfesten 23/4. Renate meddelar att det finns säckar 

med kvarglömda kläder som kan användas. 
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- Köföräldramöte för blivande klass 1-föräldrar 17/2 kl 18.30. PE försöker gå på 

mötet, för att informera om HAFF:s verksamhet. 

 

- Renate Wätte har kontakta HAFF och berättat att hon är HAFFs kontakperson från 

kollegiet 

§ 6. Bokslut basaren 2015-12-12 

Styrelsens ambition är att fastställa bokslutet och fördelningen av pengar till klasserna under 

denna vecka (vecka 4). 

§ 7. Inför årsmöte för 2015 

a) Verksamhetsberättelse: EA går igenom de punkter som ska vara med.  

b) Bokslut, balans- och resultaträkning: tar CH fram. 

c) Revisor: Inbjuden till mötet, kommer att få räkenskaperna så snart de är klara. 

d) Kallelse: EA skriver på Facebook och i veckobladet om årsmötet.  

e) Valberedning: AG kommer att påbörja arbetet med förslag till styrelse och revisor till 

årsmötet tillsammans med Anna-Klara Ekelin.  

f) Datum för årsmötet: Måndag 29/2 kl 18.30, fika från kl 18, på Solvinden. 

 

§ 8. HAFF:s uppgifter och roll på skolan 

Diskuteras på den nyvalda styrelsens konstituerande möte, efter årsmötet. 

§ 9. Övriga frågor 

          - Avknoppa basargrupp, så att HAFF kan renodla sin verksamhet? Kan diskuteras     

 framöver. 

 HAFF beslutar att köpa in ett antal skohorn - något som efterfrågats av eleverna - och 

placerar ut i kapprummen. Eventuellt med HAFFs logga på. 

 Ekonomi: Beslutar att de pengar som öronmärkts för de olika klassernas klassresor 

sätts in på repektive klasskonto från HAFF:s allmänna konto.. 

§ 10. Nästa möte:  

Efter årsmötet 29/2. Ta upp frågan om trädgårdsgrupp. 

§ 11. Mötets avslutande. 

EA förklarade mötet avslutat. 

 

 

       

….......................................   …....................................... 

  

Elisabet Andersson   Hanna Pettersson 

Ordförande    Mötessekreterare 

 

………………………....... 

Magdalena Väpnargård 

Justerare 


