Protokoll styrelsemöte nr 2017: 01

2017-01-24

Styrelsemöte
Tid: Tisdagen den 24 januari 2016, kl 18:00
Plats: Solvinden, Oscarshemsv 4, Lund
Org.nr: 802455-9042

Deltagare
Styrelsens närvaro på mötet:
Ordinarie ledamöter
F

Elisabet Andersson Hellsten (4)

R

Pär Ekelöw (2,6,8)

R

Cia Håkansson (6)

R

Jan Svensson (6)

R

Magdalena Väpnargård (2)

Suppleanter
F

Josefin Hjelm (Backebo,1B,4)

R Magnus Broman (1A)
(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F=frånvarande. (?)=barn i klass)
Föräldrar och gäster
Aleid Boss (1B), Camilla Jansson (1A, 3, 5)

Mötet
§ 1 Mötets öppnande och beslutsmässighet
Mötet öppnas och får anses beslutsmässigt.
§ 2 Val av sekreterare och justerare samt ordförande
Magnus stående sekreterare. Cia Håkansson väljs till justerare. Pär Ekelöw väljs till
ordförande då Elisabet är frånvarande.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes
§ 4 Föregående mötesprotokoll, möte 2016-12-14 nr 11
Mötet går igenom föregående protokoll.
§ 5 Aktuellt från
a) Stiftelsen
- Ylva föräldrarepresentant i stiftelsen och Elisabet adjunerad
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- brev till Stiftelsen om möte med HAFF (Cia ska fixa detta)
- Elisabet: Ingen kontakt med stiftelsen sedan sist. Har inte blivit kallad till några
möten. Ej lyckats få kontakt med Ylva
Cia berättar att Mia, ordf i stiftelsen, vill ha en klar gräns mellan frågor som
ligger på huvudmannens ansvar respektive rektorns ansvar. Skolan försöker få
in fler elever.
b) Rektorn
Ny rektor tillträder 1 feb. Inget nytt att rapportera från Örjan.
c) Klassföräldrarna / klasserna
Klass 1A: Tätningslister och gardiner har kompletterats så att innemiljön är bättre nu.
Ett par elever har tillkommit och det verkar fungera bra.
Klass 1B:
Klass 2: Föräldrar från klass 2 tycker det fungerar bra nu. En ny elev.
Klass 3: Flyter på bra i klassen. Föräldramötet uppskjutet. En ny elev.
Klass 4: Lugnt
Klass 5: Verkar flyta på bra efter jullovet. Två nya elever.
Klass 6: Det är bra i klassen.
Klass 7 A: ?
Klass 7 B: ?
Klass 8: Skall snart uppträda på Stenkrossen.
Klass 9: Klassen har blivit lovade datorer, men de står och samlar damm. Mötet
diskuterar om dessa kommer att kopplas upp via kabel eller WiFi.
§ 6 Aktuellt från HAFFs arbetsgrupper
a) Studiecirkel / föreläsningsserien – Magdalena
Magdalena uttrycker att det är dålig uppslutning på föreläsningarna. Vill helst att vi
alla från styrelsen kommer på föreläsningen 25 jan. Berättar om planer på kommande
föreläsningar.
b) Skolgårds- och trädgårdsgruppen – Pär och Magnus
c) Skolans hemsida - Jan
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Jan meddelar att när Örjan slutar så saknar hemsidan administratör.
b) Julbasaren 2016.12.10 i Stadshallen i Lund
Pär förklarar hur klasserna får sin andel av pengarna från basaren och hur det är
organiserat med klasskonton. Det kommer på tal att ha basaren i Hardeberga. Pär
påpekar att det inte självklart är bra ur försäljningsperspektiv, särskilt för klass 9.

§ 7 Bidragförfrågan från Malin Flynn för klassresa klass 5 till Köpenhamn och Glyptoteket i
vår.
Cia meddelar Malin att pengar finns på klasskontot.
§ 8 Inför årsmötet 2017
Plats och tid: Solvinden den 14/2 kl 18:30.
Kallelse har gått ut i veckobrev och i Facebookgruppen Lunds Waldorfföräldrar och
Medarbetare. Dagordning även i Facebookgruppen. Hemsidan? Valberedningen – Helena
Gerdmar och Stina Melander - är kontaktade med mandatperioder.

§ 9 Övrigt aktuellt och övriga frågor
Önskemål om tydligare information om datum för HAFF:s möten.
Städningen kommer upp efter tråden på facebook-gruppen. Mötet är överens om att som
pedagogisk signal räcker det att städa klassrummen. Nivån på ersättningen till niorna
diskuteras.
Vindkulla har fått 20 000 kr till från HAFF för att bygga två eldhus. Eldhusen har inte
byggts, utan man har börjat på ett utekök på Vindkulla. HAFF kommer att fråga Vindkulla
när bygget av eldhusen kommer igång.
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutas

________________________
Pär Ekelöw
Mötesordförande

________________________
Magnus Broman
Sekreterare

________________________
Cia Håkansson
Justerare
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