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ORG.NR: 802455-9042 

Årsmöte 
 

 

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018, kl 18:00 

Plats: Skolan i Hardeberga, Månkulla, 4:ans klassrum 

 

 

Deltagare 
 

Styrelsens närvaro på mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

R Elisabet Andersson Hellsten (5) R Per Lindström (5) 

R Magnus Broman (2A)   

R Cia Håkansson (7)   

R Jan Svensson (7)   

R Harmannus Meninga (1, 3, 6)   

F  Henrik Grimlander (1)   

    

(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F =frånvarande,  

 

Övriga närvarande: föräldrar: Kicki Svanström (7) och Camilla Ekelöw (7, 9) - båda från 

valberedningen, Peter Polfeldt (6), Ginny Rankin (1, 3), Eleonor Pavlov (4, 8), Jeanette Lilja - 

revisor, Sten Westerberg (4), Malin Stenberg (1, lekskolan) 

 

 

Mötet 

 
§ 1 Mötets öppnande, fråga om mötet behörigen utlysts 

Mötet öppnas. Mötet anses behörigen utlyst. 

Presentationsrunda inför det fortsatta mötet. 

 

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare   

Elisabet Andersson Hellsten väljs till ordförande. Magnus Broman väljs till sekreterare. Jan 

Svensson väljs till justerare. 

 

§ 3 Fastställande av röstlängd 

14 röstberättigade medlemmar är med på årsmötet. - Alla föräldrar med barn i Lunds 

Waldorfskola och lekskolorna i Hardeberga och på Solvinden är medlemmar i föreningen. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 
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§ 5 Aktuellt från 

 

Elisabet, ordförande, går igenom verksamhetsberättelsen 2018 för verksamhetsåret 2017 

samt svarar på frågor och kommentarer från mötesdeltagarna. Verksamhetsberättelsen 

godkänns. 

 

Cia, kassör, går igenom den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2017 samt svarar 

på frågor om transaktioner och bokföringen. 

 

Mötesdeltagarna diskuterar frågor som härrör till julbasaren som hölls 25 november 2017. 

Jeanette, revisor, har också synpunkter. Det finns fortfarande frågetecken kring pengar från 

julbasaren som ännu inte kommit in på de konton där de ska in. Mötet beslutar att ajournera 

punkten om ekonomiska berättelsen till ett fortsatt årsmöte måndagen den 26 februari kl 18. 

 

§ 6 Revisorernas berättelse. 

§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret. 

§ 8 Förslag och framställningar från styrelsen. 

§ 10 Beslut om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018. 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

§ 12 Val av styrelse: ordförande, ledamöter och suppleanter. 

§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant. 

§ 14 Val av valberedning 

 

Ajourneras till fortsatta årsmötet den 26 februari 
 

§ 9 Motioner från medlemmar 

Förslag från Lotta Andersson: 

Hej! 

Jag skulle gärna vilja att HAFF driver frågan om skolgården och rasterna. Att det satsas på 

mer saker att göra för barnen på rasterna, som att investera i att lägga en liten bit (kanske 

10x10 m, eller 10x20 m) med det där "viktiga" materialet (som fungerar som stötdämpare 

om man hoppar/springer) som finns vid Stora Lekplatsen i Lund på ett område och måla en 

hage där (så barnen kan hoppa hage), att de kan hoppa hopprep och hoppa gummiband där 

(många kan vara med, det är bra för koordinationen och för kondisen) etc. En liten 

lekställning/klätterställning (inte hög så de kan ramla ner) kanske kunde få plats någonstans. 

En personal som varje lunchrast åtminstone går runt och pratar med barnen, kollar efter om 

någon verkar ensam och utanför och hjälper detta barn in i lekarna så det ska trivas och inte 

känna sig ensam (så inte all personal står runt borden och fikar bara). Denna personal kan 

även starta upp lekar (vara en "rolig" vuxen, som barnen kan söka sig till om de inte har 

någon att leka med). Detta kunde vara ex en person från Fritids som är där på rasterna så 

barnen vet vem det är som har den rollen. Det finns flera barn (jag känner till flera i klass 1  

i alla fall) som inte är så trygga på skolan. Jag vet att det finns rastvakter som håller koll, 

men dessa verkar vara upptagna med att se till att det inte blir bråk mellan barn eller att 
plåstra om barn... Tack, Lotta 
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§ 15 Övriga frågor 

Mötet diskuterar frågan och kommer fram till att detta är en fråga för skolan och ska 

vidarebefordra detta. HAFF har sedan tidigare föreslagit skolan system med faddrar för barn 

i klass 1. 

 

Mötet diskuterar även att som på fler kommunala skolor att fritidspersonal är med 

på rasterna. 

 

Skrivelser från  

 

a) Mia Lövström, klasslärare klass 6: 

”för skolresa med 6an den 7-9 maj. Resan ska göras i samband med en biologiperiod (träd 

och insekter). Jag har fått klartecken att hyra Sjöstugan i Snogeholms strövområde utanför 

Sjöbo där jag tidigare varit på läger med min gamla klass i femman då vi hade botanik, 

vilket var mycket lyckat. 

Jag ansöker med detta mejl om ekonomisk delfinansiering av resan, stugan kostar 2000 kr 

per natt och sedan tillkommer kostnader för resor och mat så jag skulle behöva maxbeloppet 

270 kr/elev vilket blir 5670 kr eftersom det är 21 elever i klassen.” 

i) Beslut: Mötet finner att klassen har 8 452 kr på sitt klasskonto och klassen kan 

använda detta för klassresor om de vill. Elisabet får i uppdrag att kontakta Mia 

Lövström och meddela detta och be henne diskutera frågan med klassen - vilka resor 

de vill använda pengarna till.  

 

Mötet diskuterar också hur mycket pengar som avsätts från skolan för klassresor varje år om 

det finns något visst belopp avsatt för detta och Elisabet ska fråga om detta. 

          

b) Anna Mäki-Kaivistö, Eurytmist: 

“Hej alla medlemmar i HAFF, Elevantal antal ökar i klasserna, vilket är glädjande, men det 

innebär också att jag saknar värdiga kläder för eleverna.  I år reser jag med 7, 8 och 9,( ca 60 

elever,) igen till festivalen i Järna. I alla åren har vi försökt hitta lösningar att billigt få kläder 

som passar till scenen. Men nu känns det att vi måste ta tag i och få mera hållbart och 

värdigt garderob till eurytmin. Jag har beställt från Järna råsiden, 45 meter som ska sys till 

eurytmidräkter för en klass som vi då har förfogande vid behov. Vi i skolan behöver hålla 

just nu "lågbudjet", så jag önskar att ni skulle kunna bidra minst hälften av notan, som blev 

5300 kr. “ 

i) Beslut: Mötet beslutar att bevilja bidrag till hela beloppet om 5 300 kr. Då 2 000 

kronor var beviljade sedan 2017 för scenkläder till eurytmiresan till Järna men inte 

betalats ut kommer inte denna summa att betalas ut framöver. Totalt kommer alltså 

HAFF att bidra med 5 300 kr. 
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§ 16 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten Magnus Broman 

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

_____________________ 

Jan Svensson 

Justerare 

 


