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Protokoll styrelsemöte  

 
Närvarande: Elisabet Andersson Hellsten (EAH), Pär Ekelöw (PE), Cia Håkansson (CH), Hanna 

Pettersson (HP), Sanja Nilsson (SN), Jan Svensson (JS), Magdalena Väpnargård (MV) 

 

Tid: Tisdagen den 15 mars kl 18:30, fika från kl 18:00  

Plats: Solvinden  

 

§ 1 Mötets öppnande, beslutsmässighet 

Ordförande Elisabet Andersson Hellsten förklarade mötet öppnat. Styrelsen ansågs vara 

beslutsmässig. 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

Till mötessekreterare valdes Hanna Pettersson. Till justerare valdes Sanja Nilsson och Jan 

Svensson. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll  

Protokollen från årsmötet och konstituerande styrelsemötet 2016.02.29 lästes upp och justerades. 

Protokoll från mötet 2015.11.23 ordnas till nästa gång. 

 

§ 5 Revisorssuppleantposten 

Fortfarande vakant; CH har inte fått definitivt svar från den person som har tillfrågats. Ny person 

kommer även att tillfrågas. 

 

§ 6 Aktuellt från arbetsgrupper:  

a) Studiecirkeln / föreläsningsserien – HP 

Föreläsning med rektor Örjan Liebendörfer 19/4. SN kollar om vi kan boka en lokal i hennes 

bostadsområde på Östra Torn, för att göra evenemanget mer lättillgängligt än om det är på skolan. 

Vi bjuder på te, kaffe och frukt. HP och MV skapar Facebook-event så fort lokalen är bestämd. 

 

Övriga förslag: 

Läsa Steinertext(er) 

Tema mat – Ulrike von Schoultz 

Skolläkaren Lotta Beskow eller Ursula Flatters om antroposofisk medicin 

Bo Dahlin/annan forskare 

 

Några av tillfällena får gärna läggas i samband med höstfest eller vårfest. 

 

 



b) Trädgårdsgruppen – MV  

Facebookgrupp har just startat. MV planerar projekt om ätbara blommor och växter. Första mötet 

onsdag 23/3, preliminärt. Arbetsdagar höst och vår planeras. Från skolan bjuds bl a Renate Wätte, 

Maria Johansson och Camilla Ringius Thomsen bjuds in till en träff under våren. 

 

c) Basargruppen  

Möte onsdag 16/3 på Säteriet. Genomgång, planering och eventuellt pyssel.  

 

Diskussion om (eventuellt?) försvunnet material. Inventering behövs för att kontrollera att varulager 

i bokföringen stämmer. 

 

d) Hemsidan – JS  

JS lägger upp senaste protokollen.  

 

§ 7 Verksamhetsplanering 2016  

Se §6, och §10. 

 

Trivsel/miljö-åtgärder: nya önskelistor från klass 1-4 om skolgården har inkommit. PE ansvarar för 

att dra igång arbetet med att försöka förverkliga några av förslagen. Bredd ska eftersträvas – inte 

bara lekredskap som kräver fysisk aktivitet, utan även sådana som uppmuntrar till skapande lek.  

 

Ny arbetsgrupp: Miljö/trivsel/säkerhet-grupp, PE är ansvarig. 

 

§ 8 Ekonomipunkt: Tillgångar. Budget. Sparkonto. Överföringar till klassernas konton från 

basaren 2015. 

Denna punkt bordlades. 

 

§ 9 Aktuellt från  
a) rektor – förslag kommunikationspolicy  

Utkastet gås igenom. EAH återkopplar till Örjan med HAFF:s synpunkter. Generellt anser HAFF att 

en policy bör vara positiv, tydlig och enkel. 

 

Vi föreslår att veckobrevet skickas ut av en person istället för av varje lärare då det varierar när/om 

föräldrarna får veckobladen. 

 

b) stiftelsen – EAH redogör från stiftelsemötet 14/3  

Mötet blev inställt. 

 

c) klassföräldrarna/klasserna  

Aktuella frågor från föräldrar togs upp. Återkoppling till skolan. 

 

d) övrigt aktuellt HAFF 

 

§ 10 Övriga frågor 

Loppis i samband med vårfesten 23/4? CH frågar i Facebookgruppen om föräldrar är intresserade 

av att ordna. Tanken är loppis i föräldraregi med kläder, skor och kanske leksaker för återvinning, 

kretslopp och hållbarhet. Många har urvuxna men fina saker hemma som andra familjer på skolan 

skulle kunna ha nytta av. Skolan har också mycket kvarglömda kläder som ingen hämtat som skulle 

kunna ingå. Förslag att arrangemanget hålls i samband med vårfesten och att viss intäkt går till 

HAFF.  

 

 



§ 11 Kommande möten 

Onsdagen den 13/4, tisdagen den 10/5 samt onsdagen den 8/6.  

Tid: kl 18:30 med fika från 18. Plats: Solvinden. 

 

§ 12 Mötets avslutande 

EAH förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten      Hanna Pettersson 

Ordförande        Sekreterare 

 

 

 

 

 

___________________________     ___________________________ 

Sanja Nilsson        Jan Svensson 

Justerare        Justerare 

 


