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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 
 
Datum: 20 januari 2020 
Tid: 18:00-19.30 
Plats: Malmaskolans personalrum. Närvarande: Linnéa Littorin, Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Sofia 
Imberg-Kelhoffer, Elin-Maria Bergsten, Tomas Kubart, Jan Hagman (punkt 4 dialog med skolan). 
 

1. Ordinarie möte öppnas. 
 

2. Dagordning och kallelse godkänns. 
 

3. Protokoll från föregående möte (4/12-19) godkänns. 
 

4. Dialog med skolan – information från rektor Jan Hagman. 
 
En ny förberedande klass (FBK) med 8-12 personer i mellanstadieålder planeras på skolan. En ny 
lärare ska rekryteras till klassen där eleverna senare ska integreras i andra klasser. 
 
Information om klasskassor planeras där en policy om ett maxbelopp barn borde införas. Skolan 
har ingen egen policy rörande insamlingar och gåvor, men påpekar att för stora gåvor till lärare är 
skattepliktiga och kan leda till ett beroendeförhållande. Information om gåvor från skolan planeras 
via ett rektorsbrev. 
 
Referenstagning, externt och internt inom kommunen, diskuteras med anledning av att skolan fått 
felaktiga referenser. 

 
5. Listan med klassföräldrar är inkomplett. 

 
6. VT2020. 

a. Totalt finns 52 betalande medlemmar till MFF där 27 av dessa tillkom efter julbrevet. 
b. Datum för MSK satt till 13 maj. 
c. Ingen ny biträdande projektledare till Malmaskolans kväll finns. Elin-Maria hör efter med 

Anette Westerberg som var på decembers MFF möte. 
 

7. Ekonomi. 
a. Pelle har nu tillgång till föreningens konton. 
b. Bidrag till 3:ornas bussresa på 10000 kr har efterfrågats. MFF behöver fakturan och en ifylld 

ansökningsblankett. 
c. Ingenting nytt att rapportera. 

 
8. Linnéa, Tomas, Pelle och Tobias besökte lekplatser i Nåntuna (Hammarskog) och Sunnersta (Haags) 

söndagen 15/12. För en hinderbana från Hammarskog räcker  de 30000 kr som avsatts i budgeten. 
Pelle tar in offert och Linnéa bokar ett möte i februari med Hammarskog och representanter från 
Malmaskolan (rektor och idrottslärare). 

 
9. Uppföljning av julbrev. Sofia svarar föräldrar angående NPF och Linnéa om belysningen på 

skolgården. Eventuellt finns önskemål om att även använda belysningen på grusplanen. Det finns 
också trasiga lampor på skolgården. 
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10. Mötet avslutas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Linnéa Littorin   Tobias Törndahl  
Mötesordförande   Sekreterare 
 

 
 

 


