
Protokoll styrelsemöte 2020-09-22 
Föreningen Backaskolan 
Närvarande: Nina Andersson, Susanne Dagnekvist, Anna Franzén, Teresia 
Jensen, Marcus Leyman, Lise-Lotte Malmgren, Linus Rundberg Streuli och 
Patrik Strömberg.  
Adjungerade: Fredrik Håkansson och Roger Hargeskog (tom punkt 9 i), 
Christian Erliksson (tom punkt 6a). 
 
1) Mötet öppnas 
 
2) Val av mötesordförande och -sekreterare 

Sittande valdes 
 
3) Dagordningens godkännande, möteslängd, adjungeringar 

Skolledning adjungeras till och med punkt 9i 
Revisor adjungeras till och med punkt 6a 

 
4) Val av justerare 

Patrik Strömberg och Anna Franzén utses 
 
5) Föregående protokoll 

Lägges till handlingarna 
 
6) Rapporter från skolledningen 

a. Ekonomisk rapport – revisorn inbjuden för redovisning och 
diskussion kring bokslut, resultat och budget 

Bokslutet pekar på ett plusresultat, mycket på grund av att 
genomförda åtstramningar i personalkostnaderna har gett önskat 
resultat. 
 
Kassan har ökat vilket revisorn tycker är betryggande. 
 
Inget nytt angående kravet från kommunen kring byggnad 14. 
Pengar finns öronmärkta. 
 
Ekonomin är i balans och det finns utrymme för viss investering.  
 
Diskussioner förs i ledningen kring administratörstjänsten, samt 
att eventuellt utöka kuratorstjänsten för att stötta rektor med att 
hantera elevärenden. 
 
Siffrorna kan komma att finjusteras innan årsmötet. 



 
b. Information från AU 

Kränkningsärenden har legat i fokus. 
 

c. Info till/från elevråd och skyddsombud 
Utifrån svaren i elevenkäterna har lilla arbetslaget gjort Elevens 
val till rådstid. 
 

d. Övriga rapporter 
Det har inkommit förfrågan om franskundervisningens 
återkomst. Styrelsen finner att den förklaring som gavs när 
franskundervisningen lades ner fortfarande gäller och hänvisar 
till den. 
 
i. Möte SU-gruppen Segepark 

Representanter för SU-gruppen skulle kommit på 
torsdagskonferensen den 17/9 men ställde in på grund av 
att de snart ska flytta ut. Teresia hörde sig för om lokalerna 
och ska träffa Johnny Ask från Stadsfastigheter på fredag 
25/9 för att diskutera vidare. 

 
7) Åtgärdsplan kränkande behandling 

Arbetet med att uppdatera åtgärdsplanen inkluderas i årshjulets 
policyarbete i januari/februari 
 

8) Ansiktslyft hemsida med fokus på antagen vision och dagens pedagogiska 
plattform 

Verksamhetens olika delar får i uppdrag att uppdatera texterna som ska 
stå på hemsidan 
 
Skolledningen får i uppdrag att se till att hemsidan får ett ansiktslyft 
under hösten 
 

9) Punkter enligt styrelsens årshjul 
a. Årsmötesplanering 

i. Utskick: Kallelse till årsmötet 
Styrelsen hakar an på läsårsmålen 

ii. Förbereda bilagor 
Verksamhetsmålen blir ett levande dokument så som vi 
gjort med verksamhetsberättelsen 
 

iii. Boka mötesordförande och mötessekreterare 
 



b. Rapport från skolledningen 
i. Uppföljning skolans verksamhetsberättelse 
 

c. Utrymme för löneförhöjning 
Styrelsen är enig om att utrymmet för löneökningar i budgeten 
sätts till 2%. 
 
Styrelsen tycker också det är viktigt att avskrivningarna framgår i 
budgeten och ber skolledningen ta fram ett nytt förslag på budget 
där de står med till den 12/10. 
 

10) Övriga frågor 
a. Diskussion kring styrelsens engagemang 
b. Ersättning av ledamot 

Tidigare personalrepresentanten Anna Klarin har lämnat 
Backaskolan och därmed sin plats i styrelsen. Suppleant Nina 
Andersson tar hennes plats som ledamot. 
 

11) Nästa styrelsemöte: 12/10, årsmöte och styrelsemöte 23/11 
 
12) Mötet avslutas 
 
 
Sekreterare 
 
Linus Rundberg Streuli 
 
Justerare 
 
Patrik Strömberg Anna Franzén 


