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Protokoll fran FOreningen
1. Val av mOtesordfOrande

(annan

2. MOtessekreterare
Sara

(annan

MCinsson

Fredrik

LhMO

styrelsesekreterare)

som tillsammans

och Ulf Turesson

valdes

till

med

mOtesordfOrande

justeringsrUn

och rOstraknare

Av kallelse.

MOtet

b.

c.

godkMner

kallelsen

Av dagordning

MOtet

godkMner

dagordningen

Av rOstkingd.
rOst|angden

MOtet godkanner

med 27 rOstberattigad.

Styrelsens verksamhetsberZittelse
Overensstammer
ma|uppfy||e|se

a.

Filminslag

Punkten
6.

till mOtesordfOrande

godkannande
a.

5.

styrelseordfOrande)

rOstraknare

Nina Andersson

arsmote 2021-11-17

till mOtessekreterare

valdes

justeringsrrUin tillika
justerar protokollet.

an

valdes
an

3. Tva

4. MOtets

Backaskolans

verksamhetsberatte|se
med skolledningens
pa Backaskolan
2020-2021"
fOr verksamheten

om

"resultat

och

skolans verksamhet

utgEir

Skolledningens verksamhetsberattelse
gCir
igenom "resultat och Mluppfyhelse fOr verksamheten
och styrelsen
2020-2021"
som har skickats ut infOr CirsmOtet.

Skolledningen
Backaskolan
Rektor

Fredrik

Hakansson

berattar

om de tva |asarsma|en

samt

det tematiska

temat

pa

fOr Met.

Lasarsma|:
("FU Backasko/an
finns ett arbetsk/imat
dCir varie elev Kan hitta
och arbetsklimat.
fritidsaktiviteten").
Rektorn
och
driv
fOr
sko/arbetet
el/er
trygghet,
engagemang
differentiera
under
|asaret
Utvecklat
arbetet
med
att
arbetet
att de
genom mer
i undervisningen
och genom att anvMda olika material fOr att skapa stOrre

I) Arbetsro
silt fokus,
berEittar
variation
motivation

hos eleverna.

involverade
("I sko/an och pa fritids ar e/everna de/aktiga,
och inflytande.
2) Kring delaktighet
aktiviteter,
utformning
och mi//O. Alla vuxna pa sko/an
och har inflytande
Over innehM,

2

visade att det
med att a//a barns rOster far komma till ta/s".) Utvarderingarna
kravde
aktivt
det
ett
att
mOjligheter fOr eleverna att fa inflytande
men
fOr
hos eleverna fOr att ta den platsen. UtifrCin det behOver vi skapa strategier
engagemang
HCikansson.
pa
tCiget
Fredrik
sager
att aktivera alla, fa med alla
arbetar
farms

aktivt

stora

an enkatsvaren,
dMOr
enkatundersOkningarna.
Det tematiska
serieskapande

med clever gav sCi mycket mer information
att djupintervjuer
till
viii ledningen
garna fortsCitta med djupintervjuer
som komplement

fran Fredrik

En metareflektion

arbetet

Cir

ar att skapa fredliga samha||en.
med Mats Ka||b|ad i en seriebok.

fOr |asaret

tillsammans

Det resulterade

i

ett

gjort ar att det ar mycket med tva |asarsma| och ett tema.
En annan reflektion
ledningen
och
med temat solidaritet
detta ar sammanfOrt
ett av |asarsma|en
DMOr har ledningen
utOver det finns ett |asarsma| om |asning.
Ledningen
undrar hur gar det med dragskCipet i NO-salen?
En deltagare
svarar att det ar pa
skett.
NO-|araren
fOr
inkopplingen
annu
inte
plats och att stadsfastigheter
som
ansvarar
finns
fOr
vissa moment
utifitin
de
fOrutsattningar
och
sager att undervisningen
som
anpassas
i
Iokaler.
Deltagare
undrar om vi
MalmO
universitets
som kraver dragskCip har man hyrt in sig
i andra
fOr det alternativt
skicka fakturan fOr inhyrning
kommer att krCiva hyresreducering
och
Inga sadana krav har framfOrts till skolan. Styrelsen
lokaler till av stadsfastigheter.
ocksa att inget ytterligare
har hant med fordran som stadsfastigheter
meddelar
skolledningen
fOr fOrstOrda lokaler. Skolan har inte betalt den. Det fores|as att skolan
hade pa Backaskolan
fOr hyrda Iokaler om stadsfastigheter
tar upp
och ersattning
lyfter fragan om hyresreducering
sin fordran.
7.

Styrelsen ekonomiska

Styrelsens

kassOr Patrik

redogOrelse

StrOmberg

|aser upp revisorns

redogOrelse.

och ekonomiskt.
Mycket fokus har lagts pEi att hantera Covid-19
bMe verksamhetsnUssigt
Att bMe personal och clever ska stanna hemma har gett hOg kostnad fOr vikarier men vi har
(-258tkr)
beror till stor
foljt riktlinjerna.
Att :Eirets resultat (139 tkr) ar battre an det budgeterade
i
utgatt
fran
under
pandemin.
Likviditet
staten
del pa den sjuklOnekompensation
som
fOreningen

ar god.

till
Styrelsen
berMtar att de bOrjat sc Over mOjligheter
kring balansen.
Det blir en diskussion
ranta pa kapital men inte landat. FrCigan kring varfOr man inte
att fa avkastning,
med att de sett sig nOdgade att
Citerinvesterar
en stOrre del av balansen svaras av styrelsen
ha en stabil kassa da MalmO stad Mdrar ibland medlen fOr social kompensation
men att de
i
skolan, tex matsalen.
att investera
ser Over mOjligheten

8. Revisorernas beratte|se och frQigan om hanteringen av Over-/underskott.
Riser
Erliksson
ar franvarande
och kassOr Patrik StrOmberg
revisor Christian
Auktoriserad
arsstamman
beviljar
styrelsen
ansvarsfrihet
fOr
rekommenderar
hans
uttalande
att
som
upp
Eiret.
det gdiga

9. Fraga

om ansvarsfrihet

ArsmOtet

beslutar

10.

Styrelsens
a.

fOr

styrelsen

att ge styrelsen

fOrslag

om

Verksamhetsplan

ansvarsfrihet

fOr det

gMga

Ciret.

3

Styrelsens

fOrslag

pa fokusomrdden

under

kommande

Cir:

Plan fOr fortsatt god ekonomi.
DM ligger undersOkning fOr att skapa
arskurs och undersOka
mOjligheter
till Ugon form av pengaplacering
eller ti||vaxt.
Den pedagogiska

I)
2)

planen

fOr skolan,

sammanfattas

av skolans

Backaskolan
ska vara en positiv kraft i demokratin
generellt
i och utanfOr
skolan
bMe
Backaskolan
ska verka fOr att minska sitt ekologiska
avtryck

vMd.

tva klasser

per
som genererar

ranta

verksamhetsplan:
och bidra till samhQillet
och verka

fOr en hCdlbar

enlighet med Agenda 2030 arbetar man med tre hdlbarhetsbegrepp;
ekologisk-,
ekonomiskoch social hCMbarhet. I ar fokuserar
skolan pa social
hMbarhet
och har utifrCtn det valt temaarbete
kring solidaritet
3)

I

Skolan
Skolan

ska vara en tMkande skola
och koppla samman teori, vision och praktik.
har ett samarbete
med den globala skolan. Lasse Berg har pratat med
i vEir tid och Suzanne
pedagoger
kring att vara nUnniska
Osten har pratat om
i
estetikens
kraft
pedagogiken.

-

MOtesdeltagare
lyfter det kulinariska
kopplat till ha||barhetsfragorna
och undrar hur skolan
lyfter hEdlbarhetsfraagor
kopplade
till mat, budget kring mat, matsvinn,
sopsortering,
kompost och hemkunskap.
Styrelsen
fOr mdtiderna
vet inte hur budgeten
ser ut, de tror
inte vi fCir ha kompost
de
ska
undersOka
skolan
Kan
ha
sluten
kompost.
Vad
men
om
sCi
ga||er sopsortering
och atervinning
ar det va|digt kostsamt
men en deltagare
menar att
skolan

hdlbar

inte Kan sig

om vi inte Kan ka||sortera.

En annan synpunkt
som lyfts ar att skolans vision nUste vara tydlig och |atti||gang|ig
bMe
fOr pedagoger
och fOra|der. Det ar viktigt att som pedagog fOrstCi vad den innebar fOr att
kunna arbeta utifrCin. Styrelsen
hMvisar till genomgMgen av de tre punkterna och att
den pedagogiska
plattformen
och visionen finns pa hemsidan.
Styrelsen

uppmuntras

ArsmOtet

beslutar

att

sc Over om det ar tydligt

godkMna

styrelsens

och |atti||gang|igt

fOrslag

fOr alla.

pa verksamhetsplan

b. Budget
fran arsmotet
Ett Onskemd
ar att infOr nasta EtrsmOte fa sc en mer detaljerad
ArsmOtet beslutar att godkMna styrelsens
fOrslag pa budget

11. FOrslag

budget.

fran stadgekommittCn

Jeanette
Sivhonen
(stadgekommittens
minst 6 nUnaders
Backaskolan.

i bilaga
1
|aser stadgekommittCns
fOrslag. FOrslagen presenteras
fOrslag) och behOver godkannas
pa nastkommande
arsmOte med
mellanrum
fOr att Mdras i enlighet med §7.13 i stadgarna
fOr

FrCiga kring varfOr stadgekommitten
fOreslagit att ta bort meningen
kring att 1MarlOner ska
ligga i niva med kommunala
pedagoger.
lngen frCin stadgekommitten
ar ndvarande men
ledningen
skrevs nar MalmO stad hade mer enhetlig
antar att det beror pa att skrivelsen
|Onesattning
an de har nu da den ar mer differentierad
och &rmed svCir att anvanda
som
j&nf0relse.
ArsmOtet

12. Val

godkMner

fOreslagna

andringar

stadgarna.
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a. Av styrelseordfOrande
Sandra Mols (fOrEMder) valdes
b.

StrOmberg

(fOrUjer)

Av ordinarie

ledamOter

Lise-Lotte
Natalie
Pad

D'Andrea

(kirare)

Rue (fOra|der)
Eldforsen

Klara

valdes

valdes

valdes

(|arare)

till kassOr,

valdes

(extern)

(fOra|der)

Lindblom

Matilda

d.

Malmgren

LangOe

Lena

1

ar

kassOr

Av

Patrik

c.

till styrelseordfOrande,

valdes

(pedagog)

till ordinarie

till ordinarie

ledamot

pa 2 ar (omval)

pa 2 ar (nyval)

ledamot

pa 2 ar (nyval)

ledamot

till ordinarie

sitter

ar

till ordinarie

till ordinarie

valdes

1

pa 2 ar (nyval)

ledamot

pa 2

ledamot

kvar som ordinarie

Cir

(nyval)
ett ar till

ledamot

Suppleanter

Anna

Norman

(fOriMer)

Linus

Schrab

(fOra|der)

valdes
valdes

pa

till suppleant
till suppleant

pa

1

1

ar
ar

13. Val av
a. Revisor
Sara Dahlblom

b.

(fOriMer)

pa

till fOreningsrevisor

omvaldes

1

ar

Revisorssuppleant.

Henrik

Jensen

(fora|der)

valdes

c. Auktoriserad revisor
Christian
Erliksson
(extern)

pa

till revisorsuppleant

omvaldes

till revisor

pCt

1

1 Cir

ar

14. Val av stadgekommittC. FOreningen
Backaskolans
stadgar Kan andras genom beslut av
tva pa varandra
fOljande EirsmOte med minst sex rdinaders mellanrum
varav minst ett skall
ordinarie
arsmote.
FOr
beslut
2/3
majoritet
n&varande
medlemmar.
ga|er
av
vara
Roger

Hargeskog

15. Val av

och Fredrik

omvaldes

som stadgekommittCdeltagare

pa

1

ar.

valberedning

a. Valberedningen
Sara

Stigendal

LhMO

valberedning

best:

(fOriMer),
pa

1 Qir.

Eir

av minst

Sara

tre ledamOter

Nielsson

(|arare)

och va|js

pCt

och Ulf Turesson

ett

Eir.

(kdrare) omvaldes

som

5

b. Valberedningens

uppgift

ar att f0reslCi valbara

till styrelse,

personer

revision

och till

stadgekommittC.

16.

Behandling

Inga motioner

17.

av

motioner

inkomna

Ovrigt

OrdfOrande

Per Dahlbeck

tackar

av Nina Andersson

och Heidi

Nilsson

som avgar

som

styrelseledamOter.
Nya styrelseordfOrande
MOtesordfOrande

Sandra

Fredrik

Mols tackar

Mansson

av Per Dahlbeck

ger en eloge

till styrelsen

som avgM

som ordfOrande.

och skolledningen

covid-19

hanteringen.

18. MOtets

avslutning

MOtessekreterare

.

:J"

ra LhMO

justerat

MOtets ordfOrande

\

-._.

./'""

/

"""D

~---""

"C7: 2>

Fredrik Mansson

av

{: iUA
Nina Andersson

¶xuuM
Ulf Thuresson
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Bilaga

1

fOrslag (kursivt

Stadgekommittens

G. Ordinarie

arsmOte skall behandla

12. Val av
a. Revisor

Revisorssuppleant.

b.

FOreningens revisor

motsvarande
§
A.

ny text)

ArsmOte

§ 7

a.

ar fOreslagna Mdringar,

och fargkodat

fOljande

Auktoriserad

c.

arenden

revisor

FOreningens revisorsupp/eant

b.

c.

Auktoriserad

revisor cHer revisor med

kompetens.

8 Styrelsen
Styrelsen ar fOreningen

A. Styre/sen

Cir

L.

Skolledaren

L.

Sko//edningen

M. Skolledaren

fOreningen

hOgsta beslutande

Backasko/ans

huvudman

ar adjungerad
Cir

till styrelsemOte

ad/ungerad

arbetar

pa

organ mellan arsmOtena.
och hOgsta bes/utande organ me//an cirsmOtena.

Backaskolans

till styre/semOte

delegation

och fOrs|agsratt.

och har yttrande
och har yttrande

av styrelsen

och fOrs/agsrtitt

och arbetsutskottet

mellan styrelsemOte

och AU-

mOte.
M. Rektor arbetar

pa delegation

av styre/sen och arbetsutskottet

(AU) me//an styre/semOte

och AU-

mOte.
§

12 Pedagogerna

Styrelsen har arbetsgivaransvar
ske

i

strid med skolledningens

niva med kommunala
ingar

i

kollegiet

Kan

kollegiets

i

fOrekomma.

kollegiets
I

uppfattning.

LiirarlOner

AnstMningar

och arbetstider

far inte
ska ligga

av styrelsen. Pedagogerna ansta||s med villkoret
Andra
arbete och lOpande fortbildning

arbetsgivaransvaret

gentemot

pedagogerna

LOner och arbetstider

och Ovriga anstCi//da.

ska vara avta/sen/iga

utjfrUn

avtal.

§13 Kollegiet
Kollegiet bestar av dc anstdlda pedagogerna. Kollegiet har det fulla ansvaret fOr pedagogiken,
utformning och tilkimpning.
Ett pedagogiskt program skall finnas tillgiingHgt.

dess

Ko/legiet bestar av de anstCi//da pedagogerna. Rektor til/sammans med ko//egiet har det ful/a
Ett pedagogiskt program ska// finnas
ansvaret fOr pedagogiken, dess utformning och ti/kimpning.
til/g¢ing/igt.

i

att dc

Ovrigt skall fackliga avtal skall foljas

delegeras arbetsgivaruppdraget.

respektive fackliga

och Ovriga anstdlda.

och faststiills

pedagoger

Styre/sen har det huvudsak/iga
Sko//edningen

och/eller

och aktivt deltar

anstiMlningsformer

pedagogerna

gentemot

