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Protokoll styrelsemöte 2016.09.28  
 

Närvarande styrelsen: Elisabet Andersson Hellsten (4), Magnus Broman (1A), Jan Svensson (6), Pär 

Ekelöw (2, 6, 8), Magdalena Väpnargård (2) 

 

Närvarande föräldrar: Camilla Jansson (1A), Harmannus Menninga (Backobo, 2, 5, 7A),  

Per Lindström (4) 

 

Tid: Onsdagen den 28 september 2016 kl 18:00  

Plats: Vindkulla 

 

§ 1 Mötets öppnande, beslutsmässighet 

 

Elisabet förklarar mötet öppnat och finner det beslutsmässigt 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

 

Sekreterare: Magnus Broman (1A), Justerare: Jan Svensson. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll, möte 2016.08.31 nr 7 

 

Föregående mötesprotokoll gås igenom och kommenteras ibland kort, signeras och läggs till 

handlingarna.  

 

 

§ 5 Aktuellt från  

a) klassföräldrarna / klasserna: Uppdaterad klassförälderrepresentantlista läsåret 2016-17 

 

Solvinden: (inget hört),  

Backebo: ? 

Klass 1 A: Camilla Jansson och Magnus Broman, Basarföräldrar: Kristin Bågenhammar och Sara 

Glans 

Klass 1 B: Aleid Bos och Lisa Andersson 

Klass 2: Christopher Sigmond och Patrik Svensson Basarföräldrar: Magdalana Väpnargård och 

Flore Nicolas 

Klass 3: ? 

Klass 4: Elisabet Andersson Hellsten, Per Lindström Basarföräldrar:  

Klass 5: Klassföräldrar: Hermannus Meninga och Ylva Rosén Basarföräldrar: 



Klass 6: Klassföräldrar: Jan Svensson och Cia Håkansson Basarföräldrar: Kicki Svanström och 

Cecilia Martin-Löf 

Klass 7 A: ? 

Klass 7 B: Katja Bierlein 

Klass 8: Pär Ekelöw och Helena Gerdmar 

Klass 9: Julia Håkansson 

 

Ingen sammanslagning av 7:orna nu. Ettorna som är två klasser blev färre än planerat. Närvarande 

föräldrarepresenter rapporterar från sina barns klasser. 

 

b) stiftelsen - föräldrarepresentanterna i stiftelsen och Elisabet adjungerad   

 

Uppfattar att mötet glider från punkt 5 b till punkt 6 utan klar gräns. Därav anteckningar endast 

under punkt 6. 

 

 

§ 6 Inför stiftelsens årsmöte och översyn av stadgar. Demokrati-, medbestämmande-, insyns- och 

inflytandefrågor 

 

HAFF:s adjugerade i stiftelsen Elisabet är inte längre med på maillistor för stiftelsen och saknar 

därför mycket underlag.  

 

Mötet jämför skolans stadgar med andra Waldorfskolors. 

 

 

§ 7 Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper 

a) Studiecirkel / föreläsningsserien  

 

Magdalena axlar ansvaret. 

 

b) Skolgårds- och trädgårdsgruppen – Pär m fl  

 

Lekredskapens säkerhet, framförallt linbanan, och andra synpunkter kring säkerheten på skolgården 

diskuteras. Vuxennärvaron på skolgården kommer upp. 

 

 

c) Inför höstfesten 1/10 kl 11-14 – OBS ny tid 

 

Mötet dryftar ändrade tider och aktiviteter. 

 

c) Basargruppen – Kicki Svanström 

 

Lördagen 10/12. Ekonomin diskuteras på nästa möte. 

 

§ 8 Övrigt aktuellt och övriga frågor 

 

Mötet diskuterar skolkatalogen, alternativ, kostnader och kontaktuppgifter i katalogen. Elisabet har 

lämnat förslag på uppdrag av stiftelsen om riktig bildkatalog med namn under varje bild som hade 

blivit gratis för skolan och inte hade kostat mer än 69 alt 79 kr för föräldrarna. HAFF anser att det 

är extra viktigt för gemenskap, kontakt och sammanhållning på en skola som Lunds Waldorfskola 

där många elever åker skolbuss och föräldrarna inte regelbundet är på skolan med en fotokatalog 

med bra bilder och namn och en separat kontaktlista som snabbt finns tillgänglig (huruvida den är 



tryckt eller finns att ladda ner är inte det viktiga). Viktigt också för att kunna kommunicera och 

verka i föräldraföreningen. 

 

Höstterminens HAFF-möten är bestämda sedan tidigare: 

 

- Onsdagen den 31/8 på Solvinden 

- Onsdagen den 28/9 på Vindkulla kl 18:00 

- Tisdagen den 25/10 på Solvinden kl 18:00 

- Tisdagen den 22/11 på Solvinden kl 18:00 

- Onsdagen den 14/12 på Solvinden kl 18:00 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

 

 

Signeras 

 

 

 

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

Elisabet Andersson Hellsten    Magnus Broman 

ordförande       sekreterare 

 

 

 

 

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

Jan Svensson 

justerare 


