
 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 

Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 
 
Datum: 22 april 2020 
Tid: 18:00-19.30 
Plats: Malmaskolans personalrum. Närvarande: Linnéa Littorin, Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, 
Elin-Maria Bergsten, Tomas Kubart, Jan Hagman, punkt 2 dialog med skolan. 
 

1. Ordinarie möte öppnas. 
 

2. Dialog med skolan – information från rektor Jan Hagman. 
 

Information i Unikum behövs eftersom föräldrar dröjer sig kvar på skolans område i samband 
med hämtning/lämning. Nya rutiner med möjlighet att lämna/hämta ute diskuteras. 
 
Skolan ger förslag på ett förväntansdokument rörande skolgång på Malmaskolan. 
 
3:ornas klassresa Uppland runt kommer att genomföras medans 6:ornas resa till Stockholm ställs 
in. 
 
Skolan får många direktiv om Corona rörande bl. a. skolavslutning, lunchrutiner, mötessätt, 
uppgifter/inlämning online i Teams/Unikum. 
 
I veckan för mötet var 20 barn sjuka i skolan vilket är lägre än normalt. Skolan skickar hem barn 
vid behov. 

 
3. Kallelse och protokoll från föregående möte (27/2-20) godkänns. 

 
4. Hänt sedan sist. 

 
Malmaskolans kväll är inställd.  Se punkt 6a. 
 
Hinderbanan: Se punkt 9. 

 
5. Status för hemsida, dropbox och mail-lista. 

 
Inget nytt.  
 

6. VT2020. 
a. Alternativ MSK i september eller att ställa in årets kväll helt diskuterades. 
b. Ett möjligt utskick för att värva fler betalande medlemmar planeras då MSK står för en 

stor del av föreningens inkomster. 
 

7. Värvning av nya styrelseledamöter. 
Styrelsen behöver värva flera nya ledamöter inklusive valberedning/revisor till nästa årsmöte då 
flera nuvarande ledamöter slutar, samt att nuvarande styrelse är underbemannad. 
 
Annonsering av årsmöte planeras i anslutning till höstens skolstart och datum för årsmötet blir i 
början av september. 



 MALMASKOLANS 

 FÖRÄLDRAFÖRENING 

 
8. Ekonomi. 

a. Ingenting nytt. 
b. Inga ansökningar 
c. Ett välgörenhetsbidrag om 3000 kr till WWF beslutas för Malmaskolans kväll 2019. Pelle 

verkställer utbetalning. 
 

9. Hammarskog monterar ej längre hinderbanor, varvid grävare behövs. Klartecken från kommunen 
behövs. Linnéa ringer till kommunen och hör efter vad som behövs.  

 
10. Nästa möte planeras 19/5. 
 
11. Mötet avslutas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linnéa Littorin   Tobias Törndahl  
Mötesordförande   Sekreterare 
 

 
 

 


