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                                               Tomas Kubart 
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Revisor     John Arlinger 
Revisorssuppleant    Anna Lidin 
       
Valberedning     Sofia Imberg Kelhoffer 
      Lena Pelander 
 
Skolans representanter   Jan Hagman 
      Henrik Ericson 
 
 
 
Styrelsen sammanträdde 9 gånger under verksamhetsåret 2019/2020.  
 
Medlemmar 
 
Malmaskolans föräldraförening (MFF) hade 57 st betalande familjer. 
 
 
Ekonomi 
 
Vi har under året fått in 8950 kr i medlemsavgifter från 57 familjer (några har betalat mer än 150 
kr). 
 
Pga att Malmaskolans kväll ställdes in gjorde föreningen en förlust om 30 231 kr. Detta bedöms 
dock inte utgöra något överhängande problem, då summan av tillgångar (bankmedel) vid 
räkenskapsårets slut uppgår till 165 647 kr. Skulderna, vilka utgörs av beviljade men ännu ej 
utbetalda bidrag, uppgår till 32 866 kr, vilket ger ett eget kapital om 122 689,72 kr. 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har i princip varit komplett under året, men utgjordes av en ledamot mindre än året 
innan. Det har bara funnits en revisor och en revisorssuppleant, fast det rätteligen ska finnas två 
av varje.   
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Aktiviteter 
 

• Julklappar 
I likhet med föregående år inkom från fritids önskelista på pulkor, stjärtlappar, åkmadrasser och 
hjälmar. Julklapparna delades ut på julavslutningen.  
 

• 50-årspresent till Malmaskolan – arbetet med hinderbanan har fortsatt 
I samband med att skolan fyllde 50 år 2017 ville MFF ge skolan en present och 30 000 kr 
budgeterades för detta redan under verksamhetsåret 2016/2017. Personal på skolan tillfrågades 
och önskemål om en hinderbana på skolgården inkom. Hammarskogs snickeri kontaktades och ett 
förslag på strax under 30 000 kr inkom i augusti 2016. Ansökan om att bygga en hinderbana på 
skolgården lämnades in till kommunen i januari 2017. Sedan dess har frågan dragits i långbänk, 
men sedermera blev alla tillstånd klara och själva inköpet och monteringen kunde verkställas. När 
vi nu under VT 2020 tog tag i detta visade det sig att Hammarskogs Snickeri inte längre 
ombesörjer monteringen. Kommunens lokalförsörjningsenhet och det kommunala bolaget 
Skolfastigheter har heller inte återkommit på brev (från början av juni 2020) angående om de kan 
godkänna föreslagen placering.  
 

• Extra klassbidrag 
Under läsåret 2019/2020 inkom flera ansökningar om klassbidrag och beviljades, bl.a. leksaker 
och spel samt en materialvagn till fritids.  
 
 

 Klassutflykter 
Pga covid-19 kunde sexorna inte genomföra den sedvanliga Stockholmsresan med besök på 
Gröna Lund. Istället blev det en dag med flera olika aktiviteter (bowling, lasergame och minigolf) 
på Latitud 59 i Uppsala, samt utelekar (brännboll, mm) i Seminarieparken.  
Treornas sedvanliga resa ”Uppland runt” genomfördes som vanligt, med ekonomiskt bistånd från 
MFF.  
Femmorna åkte inte på lägerskola till Alnäs.  
 

• IT i skolan 
Vi hade som ambition att kartlägga intresset bland personalen i att använda mer IT i skolan och 
t.ex. låta eleverna pröva lite enklare robotprogrammering och dylikt, men pga tidsbrist har detta 
fått skjutas upp. Det finns möjlighet att göra detta kommande verksamhetsår om den nya 
styrelsen vill.  
 

• Matsalen, m.m. 
Vi har under ett par år haft som projekt att följa upp hur det fungerar med maten och miljön i 
matsalen. På ett styrelsemöte december 2019 träffade vi Therese Mortensen, som är 
kostenhetschef i Uppsala kommun. Det har varit problem med att miljön i matsalen upplevts som 
bullrig och under höstterminen 2019 inköptes ljuddämpande gardiner, bl.a. med hjälp av ett bidrag 
från MFF.  
 

• Synliggöra Malmaskolans föräldraförening 
MFF har informerat om föräldraföreningen och dess syfte på de flesta årskursernas föräldramöten. 
 
 

• Malmaskolans kväll 
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Pga restriktionerna kring Covid-19 genomfördes inte Malmaskolans kväll, vilket förstås är tråkigt 
för föreningen och också innebär ett stort ekonomiskt bortfall. Anordnandet av Malmaskolans kväll 
är ett av föreningens huvudsyften och den kvällen brukar vara en av årets höjdpunkter för skolans 
elever, personal och vårdnadshavare.  
 
 
Det årliga välgörenhetsbidraget om 3 000 kr, som skulle ha utbetalats efter Malmaskolans kväll 
2019, utbetalades istället under år 2020. Den organisation som skulle få bidraget – WWF- utvaldes 
efter ett projektarbete för åk 6, där olika förslag presenterades för övriga klasser som fick rösta.  
 
 
 
 
Uppsala den 2 september 2020 
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