Protokoll för styrelsemöte 2018-01-24
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Lennart Andersson, Lise-Lotte Malmgren, Gunilla Zelander, Susanne Dagnekvist, Mattis
Gustavsson, Marcus Borgen, Kristina Wennberg, Bodil Böjer, Malin Wollmer, Marcus Leyman. Adjungerade:
Fredrik Håkansson, Roger Hargeskog
Fasta punkter
1.1. Mötet öppnades av ordförande.
1.2. Lennart valdes som mötesordförande, Bodil valdes som mötessekreterare.
1.3. Dagordningen godkändes, adjungering på dagens möte var Fredrik Håkansson och Roger
Hargeskog.
1.4. Kristina och Lise-Lotte valdes som justerare.
1.5. Föregående protokoll godkändes.
1.6. Elevråd
1.7. Rapporter från AU:
Beviljningar och bidrag:
- Skolan har mottagit bidrag till stödperson i förskoleklass.
- Skolan har fått beviljning till hälsofrämjande ändamål, 257.000 sek, samt är med i två andra
projekt som har fått stöd (Ett musikprojekt och ett kulturhistoriskt projekt med
Stadsbiblioteket).
Skolans inredning:
- Lärarna har jobbat med detta på studiedagar och det har det bildats en designgrupp. Man
har tagit in två offerter på inredning från Rune Fjord Studio och Liljevall Arkitekter.
Skolans pedagogiska plattform:
- Det jobbas med synliggörande av den pedagogiska plattformen inåt och utåt.
Annat:
- Det öppna nätverket har lagts ner e
 fter anmodan från Malmö Stad pga. att någon har laddat
ner olagliga filer.
1.8. Ekonomisk rapport: skjuts till nästa gång

Varierande punkter
1.9. Planering ekonomi 2018-2019
Det kommer bli en hyreshöjning i budgeten pga. ombyggnaden + två tilläggsavtal på 1,1 mill. +
1,6 mill. (engångssummor som ska betalas av under max. 20 år). Vi har fått hyrespris på
Fäladsskolan, som är som beräknat. Vi väntar på pris för ombyggnad av byggnad 9.
Dessutom finns en planerad löneökning på 2% i budgeten. Styrelsen bestämde på
rekommendation av skolledningen att betala av de 1,1 mill. med det samma och köra de 1,6 mill.
som avbetalning.
Detta betyder 1,3 mill. i underskott for 2018/2019, vilket det finns olika förslag från
skolledningen för att täcka. Dessa diskuteras på extra styrelsemöte 10:e februari från 9-13. En
möjlighet är att Backaskolan får dubbla klasser - i detaljplanen för Sege Park finns planer för en
ny skola. Backaskolan lämnar in en intresseanmälan för att bli tvåparallelligt.
1.10. Ekonomi styrelsen – skjuts till nästa möte.
1.11. Utbildning Roger – styrelsen stödjer att Roger söker in till rektorsprogrammet.
1.12. Årsmötet, motion: vi lägger in en text om matrådet på hemsidan och uppmanar folk att anmäla
sig.

Fasta avslutningspunkter
1.13. Föräldramöten – inget till styrelsen.
1.14. Feedback till/från elevråden – flyttas till nästa gång
1.15. Övrigt – inget
1.16. Nästa styrelsemöte är ett extramöte 10/2 kl. 9-13
Övriga möten:
v.7 15/2 torsdag kl 18-20
v.12 22/3 torsdag 18-20
v.17 25/4 onsdag 18-20
v.21 22/5 tisdag 18-20
v.24 12/6 onsdag 18-20 (vid behov)
1.17. Mötet avslutades

Sekreterare för mötet

--------------------------------------Bodil Böjer

Justerat av:

--------------------------------------Kristina Wenngren

---------------------------------------Lise-Lotte Malmgren

