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Tid: Måndagen den 29 februari 2016 

Plats: Solvinden 

Närvarande styrelsen: Elisabet Andersson Hellsten, Pär Ekelöw, Cia Håkansson, Hanna 

Pettersson, Jan Svensson, Magdalena Väpnargård (alla ordinarie). 

Frånvarande styrelsen: Magnus Broman, Josefin Hjelm, Sanja Nilsson (suppleanter). 

 

§1. Val av mötessekreterare och justerare 

Mötet beslutade att välja Hanna Pettersson till mötessekreterare, och Pär Ekelöw och 

Magdalena Väpnargård till justerare. 

§2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

§3. Beslutsmässighet 

Styrelsen konstaterades vara beslutsmässig. 

§4. Presentation 

§5. Kontaktuppgifter: tel, mobil, adress... 

Styrelsen kan hålla kontakt via Facebookgruppen HAFF styrelse, och med hjälp av e-

postadressen haffwaldorf@outlook.com. Från haffwaldorf-adressen går det att mejla alla i 

styrelsen, och se de enskilda adresserna, genom att börja skriva "Styrelsen" i adressfältet. 

Adresserna behöver dock uppdateras. Pär Ekelöw kommer att uppmana till uppdatering av 

kontaktuppgifter i Facebookgruppen. Pär skriver även ihop instruktioner för användning av 

haffwaldorf-kontot, och informerar/påminner alla om nytt lösenord, som bestämdes på 

mötet.  

§ 6. Val av kassör 

Styrelsen beslutade att välja Cia Håkansson till kassör. 

§7. Val av sekreterare 

Styrelsen beslutade att välja Hanna Pettersson till sekreterare.  

§8. Val av vice ordförande 

Styrelsen beslutade att välja Pär Ekelöw till vice ordförande. 
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§9. Val av firmatecknare 

Styrelsen beslutade att välja ordförande Elisabet Andersson Hellsten och kassör Cia 

Håkansson till att teckna föreningens firma, var och en för sig. 

§10. Val av hemsidesansvarig 

Styrelsen beslutade att välja Jan Svensson till hemsidesansvarig. 

§11. Övriga ansvarsposter, arbetsgrupper 

Magdalena Väpnargård beslutades lägga till som admin i Facebookgruppen Lunds 

Waldorfföräldrar och lärare, som byter namn till Lunds Waldorfföräldrar och medarbetare. 

HAFF tar över administrationen av gruppen. 

Studiecirkelansvarig: Hanna Pettersson är ansvarig för HAFF:s studiecirkel/föreläsningsserie. 

Trädgårdsgruppsansvarig: Magdalena Väpnargård åtar sig att dra igång skolans 

trädgårdsgrupp på nytt. 

§12. Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från styrelsemötet 2016-01-26, nr 2016:1, är justerat och utlagt på hemsidan. 

§13. Aktuellt 

Elisabet berättar om kontakterna med skolan om skolkatalogen. En form av katalog med 

kontaktuppgifter till alla elever på skolan har nu skickats ut med veckobrev nr 9. En 

fotokatalog med namn har också distribuerats. 

Elisabet informerar från stiftelsens möte i februari, där Elisabet deltog för första gången. 

Pär Ekelöw var med på köföräldramötet 2016-02-17 och informerade om HAFF:s verksamhet. 

Föreläsning med Renate Wätte på Solvinden 2016-03-03, kl 18.30. 

§14. Verksamhetsplanering: 

Under året ska vi arbeta för att omsätta delar av HAFF:s tillgångar till trivselprojekt. 

Trädgårdsgruppen ska komma igång igen (se §11). 

Traditionsenlig julbasar i HAFF:s regi planeras även i år att hållas. Styrelsen vill undvika att 

alla medlemmar i styrelsen arbetar med basaren, för att andra delar av HAFF:s verksamhet 

inte ska bli lidande. 

Vi fortsätter med studiecirkel/föreläsningsserie. Styrelsen beslutade att fråga rektor Örjan 

Liebendörfer om att komma och prata om planerna på gymnasium och eventuellt 

förskoleklass ur waldorfpedagogisk synvinkel, vid nästa tillfälle. Förslag på datum: 19/4. 
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Nytt för i år är att Elisabet i egenskap av ordförande i HAFF är adjungerad att delta på 

stiftelsens möten och håller kontakten om detta.  

Verksamhetsplanering kommer att fortsätta ske kontinuerligt under året. 

§15. Övriga frågor 

Johan Rehnqvist, musiklärare, är vår kontaktperson i kollegiet utöver Renate Wätte. 

§16. Kommande möten 

Tisdag 15/3, kl 18.30, på Solvinden. Fika från 18.  

Onsdag 13/4, samma tid. 

Tisdag 10/5, samma tid. 

Onsdag 8/6, samma tid.  

§17. Årsmötet 

Bidragsansökan från Vindkulla/skolan: HAFF har en generellt positiv inställning, följer 

utvecklingen och inväntar kostnadsförslag kring eldhus och/eller utekök till fritids enligt 

förslag på årsmötet. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

Elisabet Andersson Hellsten Hanna Pettersson 
ordförande sekreterare 
 
 
 
 
__________________________ __________________________ 
Pär Ekelöw Magdalena Väpnargård 
justerare justerare 


