HAFF-möte Protokoll
Tid: Onsdagen den 9:e oktober 2019 kl 18
Plats: Kontoret

Närvarande:
Harmannus Menninga (ordförande) (3, 5, 8)
Lisa Andersson (1A, 4B, 7)
Malin Stenberg Hamilton (Lekskolan, 2)
Per Lindström (suppleant) (5, 7)

1. Mötet öppnades.
2. Lisa Andersson valdes till mötessekreterare och Malin Stenberg Hamilton valdes till
justerare.
3. Dagordningen godkändes och beslutsmässighet fastställdes.
4. Föregående protokoll:






Basaren. Fortsatt diskussion kring om HAFF ska/vill gå in och driva/del-driva
basaren. Detta får i så fall efterfrågas från skolan/styrelsen.
Skylt till bussarna: frågan skulle hanteras av biträdande rektor och busschauffören.
Facebook-gruppen: förslag att HAFF formulerar det som att den här fb-gruppen är
till för föräldrar till barn på Lunds Waldorfskola, men att vi inte aktivt ska ”slänga
ut” någon. Om man inte längre har barn på skolan får man beakta en viss
återhållsamhet vid diskussioner. Detta noteras i facebook-gruppens beskrivning.
Fortsatt diskussion om inriktning/uppdrag för HAFF, se referat.

5. Beslutas att HAFF ska anordna ett årsmöte med fika för att få in mer engagemang i
föreningen. Preliminärt datum 29 januari 2020.
6. Skolans stiftelses årsstämma är den 21 oktober kl. 16.00, Harmannus ska eventuellt närvara.
7. Ekonomisk rapport:
 Peter hade förhinder vid dagens möte, så han återkommer med en fullständig
ekonomisk rapport för HAFF vid nästa möte.
8. Övriga frågor:
 Rektor Kerstin Brüggemann ska inbjudas till nästa HAFF-styrelsemöte för att
diskutera vidare kring vad skolan vill att HAFF ska stå och verka för, samt diskutera
årsmöte i januari. Harmannus bjuder in Kerstin till nästa möte.
 Harmannus ska kolla upp skolans hemsida där det finns ej uppdaterad information
om HAFF.
 Harmannus ska även se över möjligheten att ha en separat hemsida för HAFF.





Eurytmi-workshopen: Få deltagare. Frågan är om marknadsföringen kunde ha varit
bättre, t.ex. affischering inför workshopen. Dock bra sorts verksamhet, som HAFF
skulle kunna driva mer. Även diskussion om det är att föredra verksamheter som är
vid ett enstaka tillfälle.
Mötet bestämmer att innan fler events som HAFF anordnar påbörjas bör intresse för
deltagande undersökas först t.ex. via facebook-gruppen, det som är aktuellt nu är en
kurs i att göra waldorfdockor.

9. Nästa möte bokades till den onsdag 6 november kl. 18.00.
10. Mötet avslutades.
Vid tangentbordet:

Justeras:

___________________________
Lisa Andersson

____________________________
Malin Stenberg Hamilton

