
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 

Protokoll från Malmaskolans föräldraförenings styrelsemöte 
 
Datum: 12 dec 2018 
Tid: 18:30-20.00 
Plats: Malmaskolans matsal  
Närvarande: Linnea Littorin, Tobias Törndahl, Elin-Maria Bergsten, Johan Dicksved 
 
 
Dagordning 
 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Dagordning och kallelse godkänns. 
 

3. Genomgång av föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna utan kommentarer. 
 

4. Ingen dialog mellan skolan - MFF då rektorerna ej närvarade på mötet och ingen information 
skickats i förväg.  

  
5. Extra informationsinsatser behövs då antalet medlemmar i föreningen fram till mötet endast är 25 

st. Ett informationsbrev bör färdigställas och distribueras vid terminsstart, både via Unikum och via 
lappar. Lena föreslås skriva brevet utgående från tidigare material inom MFF. 

 
6. Årets julklappar är inhandlade och ska lämnas över till skolan på avslutningsdagen 20/12. Tobias 

lämnar kvitton och tar med presenterna till skolan. Totalt inköptes 6 hjälmar, 6 pulkor, 10 
stjärtlappar och 2 åkmadrasser för 2734 kr. 
 

7. Inga uppdateringar finns om hinderbanan. 
 

8. Inget nytt har tillkommit rörande stöd till skolan inom området matte/IT. Botte och Pelle föreslås 
driva projektet under våren. 
 

9. Följande datum föreslås för vårens möten och Malmaskolans kväll. Linnea stämmer av med 
rektorerna. 
9/1 första mötet 
12/2 alt. 13/2 
13/3 alt. 14/3 
10/4 alt. 11/4 
15/5, 22/5 alt. 23/5 Malmaskolans kväll (MSK) 
Möte inför MSK en vecka innan 
Eventuellt avstämningsmöte i slutet av maj 
 
Elin-Maria ordnar tidsplanering för Malmaskolans kväll där kontakt och informationsmöte med 
klassföräldrar ingår. 

 
10. Antalet betalande familjer är endast c:a 25 st under hösten jämfört med c:a 70 föregående år. Inga 

nya ansökningar har inkommit till Johan. 
 



 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 
11. Linnea har pratat med Johannes Leffler på skolan och de är intresserade av insamlade skridskor och 

hjälmar. MFF planerar att hålla i insamlingen där anslag via Unikum och lappar planeras första 
veckan i januari (10/1-11/1). Skolan behöver tala om var utrustningen kan samlas in där MFF 
hämtar materialet och kontrollerar att allt är av tillräckligt hög kvalitet. 

 
12. Ordförande avslutar mötet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Littorin   Tobias Törndahl 
Ordförande   Sekreterare  

 

 
 
 


