Protokoll styrelsemöte

2016-10-25 nr 2016:09

Styrelsemöte
Tid: Onsdagen den 25 oktober 2016, kl 18:00
Plats: Solvinden
Styrelsens närvaro på mötet:
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

R

Elisabet Andersson Hellsten (4)

R

Magnus Broman (1A)

R

Pär Ekelöw (2,6,8)

F

Josefin Hjelm (Backebo,1B,4)

R

Cia Håkansson (6)

F

Jan Svensson (6)

F

Magdalena Väpnargård (2)

(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F=frånvarande.)
Övriga föräldrar:
Magnus Jönsson (3,5,7), Harmannus Menninga (lekskolan, 2, 5, 7), Kicki Svanström (6)

Fasta punkter, §1-4
§ 1 Mötets öppnande, beslutsmässighet
Elisabet öppnar mötet. Mötet är beslutsmässigt.
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Elisabet Andersson Hellsten är ordinarie mötesordförande. Magnus Broman är ordinarie sekreterare.
Till justerare för detta möte väljs Cia Håkansson.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes
§ 4 Föregående mötesprotokoll, möte 2016.09.28 nr 8

Flexibla punkter
§ 5 Aktuellt från
a) klassföräldrarna / klasserna. Klassföräldrarepresentantlistan läsåret 2016-17
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b) stiftelsen - föräldrarepresentanterna i stiftelsen och Elisabet adjungerad.
Inför årsmötet i stiftelsen 2016.10.31 och översyn av stadgar. Demokrati-,
medbestämmande-, insyns- och inflytandefrågor
Mötet diskuterar behovet av insyn, demokrati m.m. Stiftelsens nye ordförande har barn på
skolan men är inte invald i styrelsen i egenskap av förälder.
Mötet diskuterar driftsform och behovet av att uppdatera stadgarna. Arbetsgrupp bland
föräldrarna i HAFF har också gått igenom nuvarande stadgar i stiftelsen, jämfört med andra
Waldorfskolors och därefter tagit fram förslag på uppdaterade stadgar.

§ 6 Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper
a) Studiecirkel / föreläsningsserien – Magdalena
b) Skolgårds- och trädgårdsgruppen – Pär och Magnus
c) Basargruppen – Kicki Svanström och Elisabet
Kicki om basaren. Haff har, som tidigare år, fått bidrag om 10 000 kr från skolan. Kort
återkoppling från tidigare basarer. Uppmanar alla att fråga om externa försäljare, folk som
vill dekorera (många) och föräldrar som vill hitta på roliga ”uppträden”. Förslag: Ekologiskt,
hantverk eller anordna workshops. Elisabet förslår basarmöte efter höstlovet. Praktiska
detaljer diskuteras.
Mötet beslutar att generellt ska inga ersättningar utgå till föräldrar för inköpt material till
klassernas aktiviteter på basaren, utan det förväntas vara klassernas och föräldrarnas bidrag.
Fördelningsgrunderna för intäkterna från basaren ligger kvar som föregående år.
§ 7 Ekonomi HAFF – Cia (kassör)
§ 8 Övrigt aktuellt och övriga frågor

§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutas

________________________
Elisabet Andersson Hellsten
Ordförande

________________________
Magnus Broman
Sekreterare

________________________
Cia Håkansson
Justerare
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