Protokoll styrelsemöte nr 2017: Nr 07

Styrelsemöte
Tid: Måndagen den 6 November 2017, kl 17:30
Plats: Kontoret
Org.nr: 802455-9042

Deltagare
Styrelsens närvaro på mötet:
Ordinarie ledamöter
R

Elisabet Andersson Hellsten (5)

R

Magnus Broman (2A)

F

Cia Håkansson (7)

F

Jan Svensson (7)

R

Harmannus Menninga (1, 3, 6)

Suppleanter
R

Per Lindström (5)

F Henrik Grimlander (1)
(R=närvarande med rösträtt, N=närvarande utan rösträtt, F=frånvarande)
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2 Val av mötessekreterare och justerare
Elisabet Andersson Hellsten ordinarie ordförande. Magnus Broman ordinarie sekreterare.
Harmannus Menninga väljs till justerare.
§ 3 Fastställande av dagordning och beslutsmässighet
Mötet anses beslutsmässigt. Dagordningen fastställs.
§ 4 Hemsidan
Skolans hemsida har gjorts om. Diskuterar nya sidan – intrycket, layouten och vilken
information som finns eller saknas.
§ 5 Skol- och fotokatalog
Tar lång tid. När kommer skolkatalogen?
§ 6 Utbildning i sociala medier
Olika alternativ för utbildning i sociala medier diskuteras. Föreläsare Maria Dufva, Polisen
och kommunen nämndes.
§ 7 Vägskyltar
Idag finns det en skylt ”Waldorfskola” från Dalbyvägen, men det skulle vara bra med en från
Sandbyvägen också. Elisabet har varit i kontakt med Trafikverket för att se vad som går att göra.
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Det går tyvärr inte att ha mer än en skylt som visar vägen till skolan även om skolan ligger mellan
två vägar, men lekskolan skulle kunna ansöka om att få sätta upp en skylt vid Sandbyvägen då de är
en egen ekonomisk enhet.
Även önskemål om informationsskylt mellan säteriet och fritids så att besökare hittar fram till
skolan. Här kan skolan själv ordna skyltar då det är skolans egen mark.
§ 8 Julbasaren och skolans 40-årsjubileum
Låga annonspriser i Hallå och Lokaltidningen som delas ut till alla i kommunen. Möjligheter att
marknadsföra skolan.
Skolan budgeterar 20 000 kr.
HAFF har planer på eget försäljningsstånd där det kommer att säljas waldorfmaterial. Pamela
Leuhusen håller i försäljningen. HAFF har också köpt in visst nytt material till försäljningen, bl a
Liebendörfers bok om Waldorfpedagogik och det finns preliminära planer på matförsäljning som ett
HAFF-event. Det senare kommer, om det går att genomföra, att bli begränsat p g a att skolans kök
redan behövs till annat.
HAFF har lovat ställa upp med P-vakter om det behövs.
Ditte Axén, förälder klass 4, ordnar och målar olika skyltar med pilar till basaren både inne på
skolområdet och vid vägarna.
Mötesdeltagarna diskuterade växelkassor, swish och i vilken mån det är skolans ansvar i år.
§ 9 Nästa möte
Nr 8: 7/12
§ 10 Mötets avslutande
Mötet avslutas
________________________
Elisabet Andersson Hellsten
Ordförande

_________________________
Magnus Broman
Sekreterare

________________________
Harmannus Menninga
Justerar
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