ProtokollstyrelsemOte2022-02-15
FOreningen Backaskolan

Narvarande:Lise-LotteMalmgren,pa LangOe, Sandra Mols, Lena Lindblom, Matilda Rue,
Natalie D'Andrea,Linus Schrab, Patrik StrOmberg
Adjungerade:Fredrik Hakansson och Roger Hargeskog
1. OrdfOrande fOrklarar mOtet Oppnat
2. Val av mOtesordfOrande- Sandra M ols. val
av sekreterare-Lena Lindblom
3. Dagordningensgodkannande-Dagordningengodkanns.

4. Val av justerare- pill och Patrikvalda till justerare'
5.

Foregaendeprotokoll-FOregbnde protokollgodkanns

6. Rapportfran au
MOte har agt rum med Stadsfastigheterkring krav pa kompensationfOr
Backaskolan.Kravengrundarsig pa brister i hanteringen av ventilation, no-lab,
kemiskap och skolgtird. sko|garden restaureras,enligt plan, och
klar innan

sommaren-22
Beslut: Kompensationskravskickas fran skolledningoch
styrelse till Stadsfastigheter.
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7. Ekonomisk redovisninq
Roger redogOr fOr aktuell ekonomi som ligger inom budget. Balansenmellan
vikariekostnaderoch s jukskrivningar har jQnnats ut. Diskussion kring hur ekonomin
redovisas och ett tydliggOrande fran Roger kring fOreningens ekonomi
som redovisas
genom systemet Hogia och regelbunden kontakt med revisor.

Penqaplacerinq-uppfoljninq
samt beslut om nasta steq.
Styrelsen har haft svarigheteratt hitta p|aceringsradgivareoch har noterat ett magert
intresse fr€in ti||fragad bank.
Beslut- Natalie tar kontakt med Swedbank och bokar in ett mOte.
8.

9. RedoqOrelser fran arbetsqrupper
Tvapara||e||iq
a)
skola - Styrelsen har haft ett fOrberedande mOte ga||ande utbyggnadav
Backaskolantill en tvapara||e||ig skola.
Beslut- Gruppen som arbetar med detta tar fram ett underlag sa alt styrelsen Kan
fatta beslut huruvidaman ska ga vidare. Underlag ska
ekonomisk kalkyl,

vara
redovisn'ngav lokalernas1Eimpl'ghet (byggn 3) samt fOrslag pti T M-karta, dvs en
pIanering Over vad som behOver gOras och nar.
.

b) UppfrEischninq av matsalen- Nya bord och stolar har kommit pa plats och styrelsen
diskuterar hur arbetetska ga vidare med bl a ljudisolering.
Beslut- Patrik undersOker hur ekonomin ser ut fOr fortsatt iordningsta||ande
av
matsal. Redovisar resultat pa rEista styrelsemOte.
c) /Ushjuiet-Arshju|ethar delvis reviderats.
8e,s.l.u,t=Gamlaarshju|etplus det
nya med andringarskickas ut till

styrelsemedlemmarfOr paseende.
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d) Policydokument-Dessa bOr ses Over och uppdateras.
och Linus fortsMter
8es!ut- Linus kartkiggerde dokumentsom finns. Lena, Matilda
att arbetamed uppdatering av dokument.
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ElevrMsrepresentantkommer pa rUista mOte. Fr@an om uppfrlischningenav
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dii upp.

Revisornkommer pa nEista mOte.
inte Eiter. Fragan staiis
Diskussion kring skolmaten utifr&i att det finns barn som
leder till att
ocksii huruvidadet ar iampligtan ak 6 far 1Eimnaskolans omrMevilket
m&iga kOper godis i kiosken istaiietfOr att Eita.
fysiskt pa
Diskussion kring styrelsens mOtesrutiner. OrdfOrande viii att alla skai vara
ordfOrande god tid fa reda
plats. Om Ugon skulle fa fOrhinder att delta pa plats ska
pal detta. Det ska finnas en deadline. Det ar ordfOrande som bestammer huruvida
man Kan delta digitalteller ej.
eller ej.
StyrelsenbehOver utreda om fOrEildraledigledamotska ersEittas
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Lena Lindblom
sekreterare
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P,tnk StrOmberg

j usterare
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