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Verksamhetsberättelse 2017 
 
    Räkenskapsår  

   2016-01-01 – 2016-12-31 

 

 

Styrelsen 
 

Valda för 2016 och 2017 ordinarie: 

- Elisabet Andersson Hellsten - omvald på årsmötet som ordförande för 2016 och 2017 

- Cia Håkansson, kassör 

- Hanna Pettersson, sekreterare och studiecirkelansvarig VT16 - flyttat från skolan under året, därför slutat i 

styrelsen, sekreterarposten övertagits av Magnus Broman HT16 som därmed blivit ordinarie ledamot. 

Valda för 2016 ordinarie: 

- Pär Ekelöw, vice ordförande 

- Magdalena Väpnargård, studiecirkelansvarig HT16 

- Jan Svensson, IT-anvarig. 

Suppleanter för 2016: 

- Magnus Broman, ny sekreterare och ordinarie efter Hanna Petterson 

- Josefin Hjelm 

- Sanja Nilsson - slutat i styrelsen under året 

Representerade klasser i styrelsen under höstterminen: 

Lekskolorna Hardeberga: Josefin Hjelm  

Solvinden: - (under VT Magnus Broman och Pär Ekelöw) 

Klass 1A: Magnus Broman 

Klass 1B:  Josefin Hjelm 

Klass 2: Pär Ekelöw, Magdalena Väpnargård, Hanna Pettersson (VT16) 

Klass 3: - 

Klass 4: Elisabet Andersson Hellsten, Josefin Hjelm och Sanja Nilsson 

Klass 5: - 

Klass 6: Cia Håkansson, Jan Svensson och Pär Ekelöw 

Klass 7A: - 

Klass 7 B: - 

Klass 8: Pär Ekelöw 

Klass 9: - 

 

Pär Ekelöw har varit vice ordförande, Cia Håkansson kassör. Firmatecknare i föreningen har varit ordförande 

och kassör, var och en för sig. Sekreterare var först Hanna Pettersson, när hon slutat på skolan tog Magnus 

Broman över. Jan Svensson har haft hand om att uppdatera HAFF-aktuellt på skolan hemsida. Föreläsnings- 

och studiecirkelansvarig var först Hanna Pettersson, därefter tog Magdalena Väpnargård över uppgiften. 

Ordförande Elisabet Andersson Hellsten har varit adjungerad att delta på stiftelsens styrelsemöten under året, 

och deltagit på alla av stiftelsens möten som hon kallats till utom ett. 
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Revisorer för 2016- väljs för ett år i taget: 

Dominic Bosman Venter - ordinarie 

Henrik Grimlander - suppleant 

Valberedning (väljs för ett år i taget): Stina Melander, Helena Gerdmar och Katja Bierlein (senare invald i 

Lund Waldorfskolas stiftelses styrelse och har därför inte deltagit i valberedningsarbetet). 

Allmänt 

Det finns en aktiv föräldraförening i skolan med regelbundna möten för alla föräldrar där alla typer av 

aktuella frågor kan tas upp.  

Klassföräldrar 

Varje klass utser två klassföräldrar lämpligen på första föräldramötet för läsåret.  

Klassföräldrarnas uppgifter kan vara att: 

- Se till att klassen har en aktuell e-post- och telefonlista så att föräldrar kan nå andra föräldrar i 

klassen, kanske skapa en Facebookgrupp för klassen.   

- Ha hand om klassens klasskassa eller se till att någon i klassen utses för detta. Det som klassen så           

småningom sparar ihop genom basar, städningar, egna aktiviteter och ev. resebidrag sätts in där så att 

klassens ”ekonomi” skiljs från skolans och föräldraföreningens.    

- Fungera som klassens kontaktpunkt mellan familjerna i klassen.   

- Fungera som länk mellan familjerna i klassen och HAFF / Julbasargruppen. När det gäller 

julbasaren: som projektledare uppmuntra och samordna att klassens familjer genomför det som är 

tänkt att klassen skall bidra med. Inte att utföra arbetet själva.   

- Delta på HAFF-mötena 

- Att ha klassföräldrar kan förhoppningsvis leda till ökad sammanhållning och gemenskap generellt i 

klassen 

Möten 

Det har hållits elva styrelsemöten under verksamhetsåret. Alla styrelsemöten har varit öppna för alla 

föräldrar. Skolans rektor har varit inbjuden till och deltagit vid några möten. 

Basargruppen har hållit ett antal möten och en rad pysselträffar har arrangerats under hösten - dels 

gemensamt, dels i de olika klasserna. 

Medlemmar 

Föräldrar till barn som går på Lunds Waldorfskola, Rudolf Steinerlekskolan och Solvinden i Lund är 

medlemmar i HAFF. 

Föräldraföreningen har under året bland annat: 

 

- Hållit elva kombinerade styrelse- och medlemsmöten.  

- Arrangerat julbasar. En stor julbasar med förberedelser som pysselkvällar m.m. genomfördes i 

Stadshallen i Lund lördagen den 10 december kl. 10-16. Behållningens från basaren ger basaren 

bidrag till klassernas klasskassor, välgörande ändamål samt medel som HAFF kan bidra med till 

skolans miljö, trivsel och säkerhet. Klass 9 får behålla allt de får in. Klass 7 och klass 8 får behålla 

80 % och klasserna 1-6 får ett resultat som fördelas ut solodariskt per elev och sätts in på respektive 
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klass bankkonto som HAFF administrerar. Basaren bidrar också till sammanhållning och 

marknadsför skolan utåt. Behållningen från 2016 års julbasar uppgår till  42 334 kr, med reservation 

för ev. merkostnad för Stadshallen.  

- Köpt in skohorn till alla entréer på skolan, basketbollar, dragkampsrep och lämnat bidrag till eldhus 

och biljardbord 

- Medverkat med synpunkter vid utformandet av skolans likabehandlingsplan och halvårsrapporter 

under första halvan av året. 

- Bidragit ekonomiskt till pedagogiska klassresor. 

- Administrerat Facebookgruppen för föräldrar och medarbetare på skolan och lekskolorna ”Lunds 

Waldorfföräldrar och medarbetare”. 

- Uppmuntrat till Facebookgrupper för några klasser i skolan, bl.a. nuvarande klass 1A, 2, 3, 4, 9 

respektive för lekskolornas föräldrar. 

- Föräldraföreningsflik har en flik på skolans hemsida där HAFF kan lägga upp information, protokoll 

mm. 

- Arrangerat klädbytartillfälle i samband med Vårfesten 23/4. 

- Diskuterat föräldrarnas roll på skolan, delaktighet och insyn 

- Fungerat som bollplank för skolan i olika frågor där man velat ha in föräldrarnas synpunkter och 

perspektiv och t ex har representanter för HAFF varit inbjudna till ett kollegiemöte för att informera 

inför julbasaren. Föräldraföreningens ordförande Elisabet Andersson Hellsten har varit adjungerad 

till stiftelsens möten under året. 

- Arrangerar föreläsningar och studiecirkel för alla föräldrar och intresserade på skolan. Renate Wätte 

berättade om hur allting startade på skolan. Rektor Örjan Liebendörfer berättade 19/4 om 

Waldorfpedagogiken genom klasserna, om 6-årsverksamheten blir obligatorisk förskoleklass samt att 

skolan ansökt om att starta gymnasium. 

- Deltagit på köföräldramöte 17/2 

- Renate Wätte och Johan Rehnqvist har varit HAFFs kontaktpersoner i kollegiet. 

 

Ekonomisk rapport 

 
Avtal 

Avtal med Nordea om Affärspaket Bas (900 kr) innehållande 

- Plusgirokonto 

- Internetbanken företag 

- Avtal bankgiro  

- Klasskonton, varje klass har ett bankkonto i Nordea som HAFF administrerar.  

Resursbank – HAFF har ett räntebärande konto i Resursbank. För närvarande är inget belopp insatt där. 

Haff har en fond för pedagogiska resor vilken öronmärktes verksamhetsåret 2014. Under  

2016 har hela bidraget betalats ut till respektive klasser. 
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Saldo klassernas konton – och kontonummer -  i Nordea 2016.12.31:  

 

Klass 1A (Camilla C.R. födda 09) kontonr 3029 23 75417  Saldo 0 kr 

Klass 1B (Sanna L.R. födda 09) kontonr 3029 23 75417  Saldo 0 kr 

Klass 2 (Elisabeth födda 08) kontonr 3029 23 75425 Saldo 1334 kr 

Klass 3 (Anja födda 07) kontonr 3029 23 75336 Saldo 1998 kr 

Klass 4 (Karin födda 06) kontonr 3029 23 75344 Saldo 9389 kr 

Klass 5 (Magnus födda 05) kontonr 3029 23 75352 Saldo 6813 kr 

Klass 6 (Camilla T. Födda 04) kontonr 3029 23 75360 Saldo 4441 kr 

Klass 7A (Maria födda 03) kontonr 3029 23 75379 Saldo 1655 kr 

Klass 7B (Andromeda födda 03) kontonr 3029 23 75387 Saldo 2700 kr 

Klass 8 (Mia födda 02) kontonr 3029 23 75395 Saldo 25424 kr 

Klass 9 (Eva o Susanna födda 01) kontonr 3029 23 75409 Saldo 11838 kr 

 

Behållningen från Basaren 10 december 2016 kommer att sättas in på kontona under 2017 så dessa belopp 

tillkommer. 

 

 
Arvoden som betalats ut till styrelsen: 1000 kr till ordföranden respektive till kassören. 

 

Gällande HAFFs intäkter och kostnader i övrigt under räkenskapsåret hänvisas till resultat och 

balansräkning. 

 

Underskrifter 

 
Styrelseledamöter 

 

 

 

____________________   ________________  __________________ 

Elisabet Andersson Hellsten   Pär Ekelöw   Cia Håkansson 

ordförande     vice ordförande  kassör   

 

 

 

____________________   _________________  __________________ 

Magdalena Väpnargård   Jan Svensson   Magnus Broman 

          sekreterare 

       

 

____________________ 

Josefin Hjelm    

suppleant                                   

                    

   


