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Styrelsemöte 
 

 

Tid: Onsdagen den 14 december 2016, kl 18:00 

Plats: Solvinden 

 

 

Deltagare 
 

Styrelsens närvaro på mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

R Elisabet Andersson Hellsten (4) F Josefin Hjelm (Backebo, 1B, 4) 

Rd Pär Ekelöw (2, 6, 8)   

R Cia Håkansson (6)   

R Jan Svensson (6)   

F Magdalena Väpnargård (2)   

R Magnus Broman (1A)   

(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F=frånvarande. (?)=barn i klass) 

 

Föräldrar och gäster 

Harmannus Menninga (lekskolan, 2, 5, 7), Camilla Jansson (1A, 3, 5) 

 

 

Mötet 

 
§ 1 Mötets öppnande och beslutsmässighet 

 

Mötet öppnas och finnes beslutsmässigt 

 

 

§ 2 Val av sekreterare och justerare 

 

Magnus stående sekreterare och Cia Håkansson väljs till justerare 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes 

 

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll, möte 2016.10.25 nr 9 och 2016.11.22 nr 10 

 

Mötet går igenom de senaste protokollen och korrigerar några detaljer. 
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§ 5 Aktuellt från  
a) Stiftelsen – Ylva föräldrarepresentant i stiftelsen och Elisabet adjungerad 

 

Ylva kommer inte till mötet.  

 

Elisabet, som ju i egenskap av ordförande i HAFF har varit adjungerad till stiftelsens möten, har nu 

fått besked av stiftelsen att hon bara ska få delta i början på stiftelsemötena med dels egen punkt 

(HAFF) dels under rektorsrapporten och får sedan inte närvara mera. Protokoll och dagordningar 

ska hon/HAFF ej få ta dela av. 

 

Mötet beslutar att HAFF ska skicka ett brev till sitftelsen och be om ett möte. 

 

b) Rektorn 

 

Elisabet har försökt få info om vad som händer med fotokataloger och klasskataloger med inte fått 

svar på frågor om dessa. 

 

Köket är beredd att sätta igång med mellanmål på eftermiddagarna till de på högstadiet som går 

långa dagar, men har inte fått klartecken från rektor så det verkar dra ut på tiden till in på 

vårterminen.  

 

c) Klassföräldrarna / klasserna 

 

Klass 1A: Magnus tog upp frågan om draget från skrubben i korridoren och förrådet i klassrummet, 

bristen på gardiner i fönsterpartiet till söder, ledstången som saknar en sektion vid fönsterpartiet i 

trappan ned till 2:a vån. 

 

Klass 2: Lägesrapport 

 

 

§ 6 Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper 

a) Julbasaren 2016.12.10 i Stadshallen i Lund 

 

En välbesökt och lyckad basar uppmärksammades bl a i Sydsvenskan. Elisabet har inte hunnit räkna 

samma ekonomin efter basaren. 

 

Elisabet meddelar att vi kanske inte får hyra platser nästa år. Vaktmästarna har sammanställt en lång 

lista på klagomål från vaktmästarna gällande påstådda skador och bristande städning, som de 

planerar att begära ersättning för. Mötet går igenom listan och diskuterar det rimliga i klagomålen 

och ersättningskraven. 

 

En anmärkningsvärd detalj är att det framgår i deras kommunikation med HAFF att vaktmästarna 

utan att informera oss som var på basaren att de stängde av brandalarmet eftersom de såg en risk att 

korvgrillningen skulle orsaka dyra utryckningar. 

 

b) Studiecirkel / föreläsningsserien – Magdalena 
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Ett antal föreläsningar är planerade till vårterminen 

 

c) Skolgårds- och trädgårdsgruppen – Pär och Magnus 

- 

 

§ 7 Inför årsmötet 2017 

 

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas före februari månads utgång. Fastställande av datum för 

årsmötet mm bordlägges och tas i gruppen. 

 

Sammanställning av basaren helst före årsmötet.  

 

 

§ 8 Övrigt aktuellt och övriga frågor 

 

Harmannus föreslår att HAFF ordnar en egen hemsida där HAFF har lite mer frihet. T ex att ha en 

del som är lösenordsskyddad, där det bl a kan finns tillgång till klassfoton och utbytas information 

mellan föräldrar/elever. Mötet tycker det är en bra idé och Elisabet föreslår att Harmannus börjar 

skissa på en sådan hemsida. 

 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutas 

 

 

__________________________ __________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten Magnus Broman 

Ordförande Sekreterare 

 

 

__________________________ 

Cia Håkansson 

Justerare 

 

 

 

 

 

 


