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ProtokollstyrelsemOte2022-03-21
FOreningen Backaskolan
NiMvarande: Lise-LotteMalmgren,pa| LangOe, Linus Schrab, Natalie O'Andrea, Lena
Lindblom, SandraMols, MatildaRue
Adjungerade:Roger Hargeskogoch Fredrik Hakansson
Franvarande:Patrik StrOmberg
FOreningen Backaskolan
1. MOtet Oppnas.

av mOtesordfOrande och mOtessekreterare
Sandra vEiljs till ordfOrande och Lena till sekreterare.
3. DagordningensgodkMnande.
DagordningengodkMns
2. Val

4. Val av justerare
Lise-Lotteoch Linus va|js till justerare.
5. FOreqiiende protokoll

Protokolletgodkdins
elevrMet
E|evradetkom mer till nEistamOte
7. Rapportfran AU-mOte
lncidentrapportergicks igenom samt persona&renden
· TjEinst
som blivit beviljad fran af
·
6. FOredraq Kin

·

0

·
·
·

TjanstefOrde|ningen ar pCt gang
Annons fOr tillsEittning av fritidsledare,vilken tillsatts pa dagens datum
Medarbetarsamtalager rum
Matsalenar fardigmob|eradoch cv Kan det bli ytterligarefOrbMtringar om budget
tilkiter. Matsalsgruppenarbetarvidare
Skolledningenfick delvis aterkopp|ing frtin Stadsfastigheterutifdin dc
ar positivatill att ta Over brandkontrollen
kompensationskravsom skolan sta|er.
fOr hela skolan. Diskussion kring huruvidadettaskulle racka som kompensation.
Beslut: Styrelsenbokar in ett nytt mOte med jonny Ask och Natalie tar kontakt med
honom. MOtet ska ta upp biide kompensationskravenoch det framtidasamarbetet
mellan skolan och SF.

sf

Ekonomiskredovisninq
Revisorn Kristian Erliksson ar med pa mOtetfr o m punkt 8 till punkt10.
Matprisernahar Okat vilket kommer pberkabudgeten.
9. Penqaplacerinq
8.

Uppfoljning:
Natalie har kontaktatSwedbanki HOllviken. Dc ar redo att mOta styrelsen fOr att diskuteraett
sam arbete.
Beslut: Bokslut, stadgar och annat som Eir aktuelltfOr en framtida placering tas med till
SwedbankfOr radgMning. lkirefter tar styrelsen ytteriigarebeslut. Patrik, Roger och Natalie
Eir med pa mOtet.

10. Halv&sbokslut fOredraq fitin Erlikonomi
Kristian redogOr fOr det ekonomiska Kiget nu. Ekonominfungerar enligt budget och det finns
nulEigeten fOrvQintan pa ett nollresultat, mojligtvis ett visst plus.
11.

EnkMer

Tre enkEiter har skickats ut tidigare. Diskussion kring vilka enkQtter som ska skickas ut och
nar. Vidarediskussion kring vad enkaternaska ge, hur dc ska andyseras och bidra till

skolans systematiska kvalitetsarbete.
Beslut: Elev och vardnadshavarenkatska skickas ut i iir. Likasa medarbetarenkatoch
Arbetsmi|joenkat.Linus tittar pa vilka Ugor som cv ska strykas och skickar fOrslaget till
styrelsen fOr godkannande.
12. RedoqOrelser friin arbetsqrupper
a) Tvapara||e||ighet

Diskussion hur vi g& vidare. Kristian Kan vara med som bollplank. Mycket aterstar att gOra
kring byggnader, ekonomi,elevunderlagm m. Det behOvs fler som engagerar sig i arbetet
kring investeringsbudgetsaint olikascenarier.ArbetsgruppentrEiffas igen och diskuterar
vidare vern som gOr vad.
b) Policydokument
Linus har kartlagtmaterialetoch gjort en fOrteckning av det som firms. Listan skickas till
Roger med Ugan om vilka policys som styrelsen respektiveskolledningenska ta ansvar
fOr

c) /\rshjulet

/\rshjulet godkMns och Sandraskickar ut det till styrelsen.
13. Ovrigt
a) FOrslag att Linus gar in som ordinarie da KlarafOrst Kan delta i augusti.
Beslut: Linus gar in som ordinarie
14. M Otet avslutas
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Lena Lindblom

sekreterare
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9 Lise-LotteM almgren
justerare
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justerare
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