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PROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE  

Adelövs Framtidsgrupp 

 

 

Datum 2022 09 06  

 

 

Tid 19.00  

Plats Adelövs Friskola  

Närvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhinder 

 

Stig Petersson  

Uno Ljungberg 

Martin Harrysson 

Stefan Gustafson 

Kristina Karlsson 

Kristin Hedberg  

Martina Karlsson 

Maria Balfoort 

 

Helena Bodåsa 

 

Ina Nord 

ampetersson@yahoo.se 

uno.ljungberg@outlook.com 

harryssonmartin@gmail.com 

ballarp.gustafson@outlook.com 

gladlattan@gmail.com 

info@vansternas.se 

martina.folkesson@hotmail.com 

marian.schot31@gmail.com 

 

helena_torrarp@hotmail.com 

 

ina.engstrand@hotmail.com 

 

 

 
Protokoll 

 

§ 1  Alla hälsades välkomna av ordförande Stig Petersson.  

 

§ 2  Till protokollförare valdes Maria Balfoort. 

 

§ 3 Till justerare valdes Uno Ljungberg. 

 

§ 4  Dagordningen godkändes. 

 

§ 5  Genomgång av förgående mötesprotokoll    

                     Nära 5000 kom till Landsbygdens Sommarmötet på Adelövs Gård. Brukarrådet till 

Adelövs Friskola sålde drygt 2000 hamburgare och lyckades härmed få in 

103.433kr till kassan. Pengarna används för tex skolresor och utflykter, trivsel på 

skolgården, leksaker och annan utrustning till eleverna. 

 Över 100 vårdnadshavare eller på annat sätt engagerade hjälpte till i parkeringen, 

inträdet och serveringen den dagen.  

  

 Tisdagen den 16e augusti hölls ett öppet möte med politiker från Tranås. Inte direkt 

välbesökt, men ändå fler personer som kom än på mötet som var i Tranås. Det 

fanns bra utrymme för frågor och samtal. 

 

 Adelövs Friskola storstädades under sommaren av en liten grupp frivilliga. 
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§ 6 Städning gymnastiksal 

 Under höstterminen är det AMOK som städar Adelövs Friskolans gympahal på 

onsdagarna efter gympakvällen.      

 

 

§ 7  Julmarknad 

Helena informerar om Julmarknaden som planeras på söndagen den 20e november.  

Inbjudan ska ut till knallarna. Skolan kommer sköta parkeringen och sälja 

hamburgare. Helena kallar till extra julmarknadsmöte när hon har mer klar 

information. Marian hjälper till med utlägg i sociala medier. Uno fixar swish och 

QR-koder.  

 

 

§ 8 Ekonomi 

Uno meddelar att han har skickat över ett belopp på 50.000kr till 

fastighetsföreningen i bidrag till solceller som har kommit upp på skolans tak. 

 

 

§ 9 Nästa möte 

Nästa möte är tisdagen den 4e oktober kl 19.00 i Adelövs Friskola. 

 Ansvarig för fika är Martin. 

                                           

 

§ 10 Mötet avslutades  

 

                       

 
 

Adelöv  2022-09-06   

 

 

 

 

                 

…………………………….  …………………………….  

Stig Petersson  Uno Ljungberg 

Ordförande   Justerare 

 

 

 

   

 

……………………………… 

Maria Balfoort 

Protokollförare 

 


