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Org.nr: 802455-9042 

Protokoll konstituerande 

styrelsemöte 

 

 

Tid: Tisdagen den 14 mars 2017, kl 16:40 – 19:45  

Plats: Månkulla, 4:ans klassrum på skolan 

 

Deltagare 

 
Styrelsen 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

x  Elisabet Andersson Hellsten (4) - ordförande EAH x  Harmannus Meninga (2,5) HM 

x Cia Håkansson (6) CH x  Per Lindström (4) PL 

x Jan Svensson (6) JS   

x  Magdalena Väpnargård (2) MV   

 Henrik Grimlander (Backebo) HG   

x  Magnus Broman (1A)  MB   

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden, EAH, öppnar mötet 

§ 2 Val av mötessekreterare och justerare 
JS väljs till mötessekreterare och MV till justerare 

§ 3 Fastställande av dagordning och beslutsmässighet 
Dagordningen fastställdes och mötet är beslutsmässigt 

§ 4 Föregående mötesprotokoll (2017.01.24 nr 1) och årsmötesprotkoll (2017.02.14) 
Protkollen signerades 

§ 5 Presentation  
- 

§ 6 Val av sekreterare 
MB väljs till sekreterare 

§ 7 Val av kassör 
CH väljs till kassör och HG till vice kassör att bistå CH 

§ 8 Val av vice ordf 
JS väljs till vice ordförande  

§ 9 Val av firmatecknare 
Ordföranden EAH och kassör CH var för sig. 

§ 10 Verksamhetsplanering 2017 

 Styrelsemöten VT17 

- onsdagen den 26/4 kl.17:00 – detta möte enbart för styrelsen – till detta möte bjuds även styrelsen för 

stiftelsen in en stund  

- måndagen den 29/5 kl.17:00  HAFF-styrelsemöte är öppet för alla föräldrar 

 Kommunikation internt styrelsen 

 Kommunikation med föräldrar:  

Veckobrev, Hemsida - hemsidesansvarig, Facebookgruppen Lunds Waldorfföräldrar och Medarbetare, 

Solvindenföräldrar, Hardeberga Förskola´s Parents, HAFF-möten 

HM tar fram förslag till egen hemsida för HAFF med inloggning för föräldrar med kontaktlistor mm.  

JS är hemsidesansvarig för HAFFs information på skolans hemsida. 

 Infoblad om föräldraföreningen 

 Klassförälderlista 
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EAH håller i uppdatering 

 Kontakt stiftelsen respektive med rektorn 

EAH kontaktar stiftelsen med inbjudan till nästa styrelsemöte. EAH, PL ev CH träffar nya rektorn 

tisdagen den 21/3 kl 15..  

 Studiecirkel – studiecirkelansvarig 

MV – är studiecirkelansvarig. MV har gjort en förfrågan i facebookgruppen om intresset av föreläsningar 

kring antroposofi eller annat med anknytning till Waldorf. 

 Trädgårdsdag 

Det kommer att hållas en trädgårdsdag fredagen den 28/4. HAFF delatr gärna liksom i fjor.  

 Skolgårdsansvarig, andra ansvarsposter? 

MB kunde i viss mån hålla i skolgårdsfrågor 

 Julbasar 

 Annat 

Diskuterar skolans 40-års jubileum nästa läsår. Firande kring höstfesten. 

§ 11 Aktuellt 

 Julbasaren 2016.12.10 

Fördelning av behållningen görs när slutfakturan för stadshallen är klar. 

 Skridskoåkning ishallen - bidrag från HAFF till bussresan? 

EAH fick i uppdrag på föräldramöte att kolla om möjligheten att boka ishallen för skolan. EAH har nu 

preliminärbokat 11-15:15 fredagen den 24/3. 

Skolan har frågat om HAFF skulle kunna bidra till busstransporten, 1200 kr.  HAFF beslutar att bekosta 

detta. 

 Bidragsansökan för klass 7-9 resa till erytmifestivalresan Järna 

Frågan diskuterades men inget beslut togs. HAFF har tidigare år inte gett bidrag till denna resa. Inväntar 

även svar från Johan Rehnqvist om varför resan kostar mer än tidigare år. 

 Möte med nya rektorn 

Möte med skolans nya rektor Madeleine Arderup är inbokat tisdagen den 21/3. EAH, CH och PL går på 

mötet.   

 Möte med stiftelsen: Bjuda in stiftelsens styrelse till HAFF-möte 

EAH och PL informerade om möte med stiftelsen tisdagen den 7/3. EAH och PL pratade med styrelsen för 

stiftelsen om att bjuda in dem till möte med HAFF styrelse. De var positiva till detta. EAH bjuder in 

stiftelsens styrelse till mötet 26/4. 

§ 12 Övriga frågor 
Vi hade en diskussion angående städningen på skolan, olika frågor om hur skolan 

kunde lasta föräldrar/elever på detta. Det var också synpunkter på städningens kvalitet som 

säkert kan variera från fall till fall.   

§ 13 Mötets avslutande 
EAH avslutade möte kl.19:45. 
 

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

Jan Svensson    Elisabet Andersson Hellsten Magdalena Väpnargård 

mötessekreterare  ordförande   justerare 


