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Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte, protokoll 
 
Datum: 18 augusti 2016 
Tid: 19:00-20:30 
Närvarande: Mikaela Magnusson, Jenny Reimer,  Tove Frankow Crivellaro  Tove Fall, Isabella 

Petrini, Magnus Träff , Märta Jensen, Cecilia Coupland 

Plats: Hemma hos Märta Jensen. 

 

, 
1. Mötets öppnande  

 Ordförande Mikaela Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes 

 

3. föregående protokoll  

 Föregående mötesprotokoll fastställdes. 
 

4. Skolans punkt  

 Ingen representant från skolan medverkade på dagensmöte vilket gjorde att frågan 

utgick.  

 

 

5. Ekonomi 

 Frågan ställdes om föreningen är deklarationsskyldig, frågan måste utredas. 

 Kommunen aviserar att kostnaden för simundervisningen (motsvarande den som 

genomfördes för förskoleklass under vårterminen) kommer att höjas. 

 Klasserna är dåliga på att nyttja sina klassbidrag, MFF måste informera om möjligheten. 

Mötet kom fram till att återigen ta tillfälle i akt och informera  all skolpersonal när de 

har personalmöte, Mikaela undersöker möjlig till när någon från MFF styrelsen kan 

informera personalen.  

 Åk 5 har ansökt om 10000kr för Alnäs-verksamhet. 

Styrelsebeslut: ansökan beviljades. 

 
6. Årsmöte 

 Årsmötet kommer att genomföras i Malmaskolansmatsal 160915 kl 1800, MFF har 

lokalen från 1730. 

 Inför nästa verksamhetsår kvarstår Mikaela, Jenny, Ulrika, Märta och Tove F. några nya 

kandidater har visat intresse. 

 

 

 

7. Info om MFF på höstens föräldramöten, särskilt i förskoleklasserna Status 
trafiken kring skolan Övriga frågor 
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 Samtliga på mötet säkerställer att information om MFF och årsmötet sprids på 

föräldramötena. 

 

 
8. Övriga frågor  

 Malmaskolansjubileum, mötet diskuterade om föreningen skulle överlämna någon gåva i 

samband med firandet. Magnus undersöker vad Lappset kan erbjuda för lösning samt 

frågar skolfastigheter om de kan tänkas vara med och delfinansiera en hinderbana. 

Mikaela undersöker vad Hammarskogsverkstaden  kan erbjuda. 

 Beslut: För att påskynda spridningen av informationen i styrelseprotokollet skall 

protokollen läggas upp i dropboxen innan de är signerade.  

 

9. Mötet avslutades 
Ordförande tackade Märta för gästfriheten och avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 
 
Mikaela Magnusson          Magnus Träff 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


