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Datum: 4 juni 2015
Tid: kl. 19:00
Närvarande: Mikaela Magnusson, Tove Frankow Crivellaro, lsabel Petrini, Ali lsbitrici,
Magnus f räff , Karin Agren, Cecilia Coupland, Jacob Nygren och Fredrik Sandgren
(valberedningen)
Skolans representant: Eva Freiberg
Plats: Malmaskolans personalrum

1.

Mötets öppnande
Ordförande Mikaela hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2.

Godkännande av dagordning
Dagord ningen godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes av mötet.

4.

Skolans punkt

.
.
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Rektorn tackade för Malmaskolanskväll.

Skolinspektionen kommer på besök under hösten
Kommunen kommer att involvera skolan i planeringen av Skivlingsparken.

Skolans representanter tackade för sitt deltagande och lämnade mötet

5.

Summering av Malmaskolans kväll
Plus
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Ak 6's hamburgerförsäljning flöt på bättre än tidigare år.
Popcornen var bättre än godis
Det uppskattades att det var variationer bland plantorna
Minus

'

"Köpekakor"
Förbättringsförslag
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Aterköp av hela kupongremsor
Flera aktiviteter för att minska köerna till de som finns
Näckrosen & Solrosen hamnade utanför
MFF skall tydligt klargöra vad pengarna går till
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Göra ett schema över kvällen (star1, uppvisningar, avslutning mm)
Bättre koordinering med rektorn
Se till att alla stänger samtidigt
Påminn om att spara på grejerna så att aila skail få särja

6. Ekonomi
o
o
a

Bra intäkt från Malmaskolanskväll
Betydligt färre har betalt in medlemsskapsavgift till föräldradöreningen.
14448 kr till årskurs 6 resa till Gröna lund

7. Styrelsen och dess arbete nästa år

'

Förslag till nästa år att varje klass budgeteras för 2000kr. Ansökningar kan
godkännas upp till den summan av kassören.

'
'

Budget skall läggas for åk 3:s upplandsresa och åk 6:s resa till Gröna lund
Diskussion fordes om hur det skall bli mer "output" från styrelsen, frågan tog tid
och
skall fortsätta vid nästa möte.
Arsmöte 16/9 kl 19-20
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Styrelsemöte 2718k118:30-20
Styrelsemöte 15110 kl 18:30-20
Styrelsemöte 19111kl 18:30-20

8. övriga frågor
lnga övriga frågor behandlades

9. Mötet avslutades
ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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Mikaela Magnusson

Magnus Träff

Ordförande

Sekreterare

