Protokoll för styrelsemöte 2019-01-16
Föreningen Backaskolan
Närvarande: Susanne Dagnekvist, Kristina Wennberg, Malin Wollmer, Marcus Leyman, Mattis
Gustavsson, Lise-Lotte Malmgren, Teresia Jensen, Linda Åsberg, Anna Klarin. Adjungerade: Fredrik
Håkansson, Roger Hargeskog, Lennart Andersson

1.Mötet öppnades av Marcus Leyman.
2.Marcus Leyman valdes som mötesordförande. Lise-Lotte Malmgren valdes som
mötessekreterare.
3.Adjungerade bitr.rektor Roger Hargeskog rektor Fredrik Håkansson.
4. Dagordningen godkändes
5. Teresia Jensen och Anna Klarin valdes som justerare.
6. Föregående protokoll är justerat och ligger i Team driven
7. Styrelsens ordförande- och vice ordförandeposter diskuterades då vald ordförande avsagt
sig uppdraget av personliga skäl. Förslag från Lennart Andersson att vi väljer en vice
ordförande och ber valberedningen ta fram ett nytt förslag till ordförande. Därefter kallar vi
till ett extra årsmöte för att välja ordförande. På årsmötet behöver kallelsen går ut fyra
veckor i förväg. Kallelsen skickas ut av styrelsen. Teresia Jensen har tillfrågats och ska
fundera över att eventuellt åta sig ordförandeskapet.
Valberedningens representant, Erik Kirsten deltog i denna del av mötet återkommer när man
har förslag på ny ledamot och ordförande.
Mattis Gustavsson och Anna Klarin skriver ett mail till föreningens medlemmar med
information om att vi står utan ordförande och att vi kommer att kalla till extra årsmöte för
val av ny ordförande.
8.Marcus Leyman valdes till vice ordförande i styrelsen och till tf ordförande fram till
årsmötet.
9. Firmatecknare
Styrelsen beslutar att föreningen tecknas av Marcus Leyman ,
Kristina Wennberg, Roger Hargeskog
samt Fredrik Håkansson
10.Övervakningskameror. Diskussion om behov av övervakningskameror. Rektor föreslår en
period på tre månader då vi undersöker hur mycket skadegörelser som sker. Ansökan inskickad till
datainspektionen för utomhuskameror. Rektor och bitr. rektor får i uppdrag att göra en utredning i
enlighet med förslaget om eventuell övervakning inomhus.
Årshjul
a. Ledamöter vid infomöte feb. Marcus Leyman deltar på infomötet för köande barn
b. Policyer, styrelseledamöterna ska läsa policydokumenten
Parkerade punkter från 2018-12-11
c. Ekonomisk rapport (Roger) Skickar en ekonomisk rapport. Rektor rapporterar att
lokalerna skulle vara klara till jul och att ett intag skulle kunna göras då. Men pga
osäkerhet så har vi inte genomfört planerad intagning av elever. Rektor vill skriva till
stadsfastigheter och begära att vi inte ska betala full hyra för Fäladsskolan som
kompensation för de förlorade intäkterna.

Föreläggande angående köket. Fungerar inte som det ser ut nu. Kommer att bli
kostnader.
Bitr. rektor och rektor har en plan för förändringsarbetet med köket. Från styrelsen
deltar Malin och Linda
information: 2 rehab. ärende pågår
d. Närvarosystem, bordlägges
e. Styrelsens arvode - riktlinjer bordlägges
Övrigt
12. Nästa möte 27 februari kl 19.00, Extra årsmöte föreslås till kl 18.00. Arbetsdag 9 mars
Mötet avslutas

Sekreterare för mötet

-------------------------------------Lise-Lotte Malmgren
Justerat av:

--------------------------------------Teresia Jensen

---------------------------------------Anna Klarin

