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Org.nr: 802455-9042 

Styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 7 December 2017, kl 17:00 

Plats: Kontoret 

 

 

Deltagare 

 

Styrelsens närvaro på mötet: 

 Ordinarie ledamöter  Suppleanter 

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

R Magnus Broman (2A)   

F Cia Håkansson (7)   

R Jan Svensson (7)   

R Harmannus Menninga (1, 3, 6)   

F Henrik Grimlander (1)   

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

 

Närvarande övriga föräldrar 

Kicki Svanström från valberedningen och Peter Polfeldt 

 

§ 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 Inför årsmöte och nytt verksamhetsår 

Styrelsemöte nr 1 2018: Tisdagen den 16:e januari kl 17:30.  

Årsmöte: Onsdagen den 7:e februari kl 18:00. 

Kicki från valberedningen stämmer av vem som är aktuella för omval etc, etc. 

 

§ 5 Aktuellt från 

 

a) HAFF 
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HAFF har en punkt på stiftelsemötena  

 

b) Skolan, stiftelsen och klasserna 

Stiftelsens möte framflyttat till måndag.  

Vem sitter i stiftelsen? Efter årsmötet i 25 november: Mia Engström (ordförande), 

Sanna Lalanda Rydh (klasslärare klass 2B), Susanna Stache (klassföreståndare klass 

9), Anja Scavenius (klasslärare klass 4) och Katja Bierlein (fritids). Fem ledamöter 

nu istället för 7 förra perioden; föräldrarna Sofia Plantin och Ylva Rosén har lämnat 

styrelsen. 

 

§ 6 Julbasaren och skolans 40-årsjubileum 25 november – uppföljning och synpunkter 

 

Alla på senaste HAFF-mötet tyckte det var en jättetrevlig julbasar och tyckte det var jätteroligt att 

alla lärare var så engagerade och gjort så mycket med sina klasser! Vore bra med ett 

uppföljningsmöte i början på vårterminen. Alla klasser fick behålla 80% av sin behållningen från 

basaren i år, förutom klass 9 som fick behålla hela sin. 

Lotteriintänkterna fördelades över alla klasserna.  

HAFFs ordförande Elisabet har kontaktat Mia om att alla klasslärare inte satt in behållningen på 

klasskonton ännu. De som inte satt över är klass 4, 6, 8A, 8B och 9. (Alla kontonummer ligger på 

hemsidan under föräldrafliken.) Bra om det görs under 2017 så det blir klart och så blir det tydligare 

för redovisningen. Inte heller lotteriintäkterna är insatta ännu.  

Sammantaget ett bra event och bra att skolan tar huvudansvaret för basaren. 

 

§ 7 Förslag om att HAFF arrangerar gympatimmar i Byskolans gymnastiksal i Södra Sandby 

nästa år 

Aktiviteten är ett föräldrainitiativ som startades under höstterminen 2017. Förslaget nu 

innebär att lokalen bokas genom HAFF och kostnaden halveras därmed pga att vi är en 

förening från 450 till 230 kr per gång för två timmar varannan vecka. Eleonor Pavlova håller 

i arrangemanget. Harmannus Menninga kontaktar Eleonor och pratar igenom och bestämmer 

upplägget och hur man prissätter.  

§ 8 Skåp för förvaring av HAFFs Waldormaterial till försäljning 

Cia Håkansson har ett skåp som HAFF skulle kunna använda. Mötet tittar efter lämplig 

plats, men hittar ingen direkt. HAFF undersöker frågan vidare.  

§ 9 Övriga frågor 

HAFF har skänkt: 

- Belysning till skolan i form av fyra ljusslingor som Petter Warfvinge, fastighetsansvarig på 

skolan, köpt in av bra kvalitet och satt upp: två i träden vid säteriet, en vid Vindkulla fritids 

och en i träd vid gamla skolan. Total kostnad: 3 600 kr . 

- Två eldfat, en gryta och en ställning til Fritids. Total kostnad: 3 751 kr. 
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§ 11 Mötets avslutande 

Mötet avslutas 

 

 

________________________     _________________________ 

Elisabet Andersson Hellsten      Magnus Broman 

Ordförande        Sekreterare 

 

________________________ 

Harmannus Meninga 

Justerare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


