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Styrelsen sammanträdde 8 gånger under verksamhetsåret 2020/2021. De två första mötena 
skedde på plats på Malmaskolan och de sista sex online via Zoom. 
 
 
Medlemmar 
 
Malmaskolans föräldraförening (MFF) hade 75 st betalande familjer. 
 
 
Ekonomi 
 
Vi har under året fått in 16960 kr i medlemsavgifter från 75 familjer (några har betalat mer än 150 
kr). 
 
Trots att Malmaskolans kväll ställdes in gjorde föreningen ett resultat om 5 604,70 kr. Detta beror 
främst på att avslutningsresorna blev billigare än beviljade anslag på grund av restriktioner rörande 
Covid-19, men också för att föreningen ökat sina intäkter från betalande familjer jämfört med 
föregående år. Summan av tillgångar (bankmedel) vid räkenskapsårets slut uppgår till 152 385, 57 
 kr. Skulderna, vilka utgörs av beviljade men ännu ej utbetalda bidrag, uppgår till 14 000 kr, vilket 
ger ett eget kapital om 142 294,42 kr. Att föreningens kapital ökar ytterligare är ej önskvärt och en 
återgång till normala aktiviteter väntas öka utgifterna till kommande år. 
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Styrelsen 
Styrelsen har varit fulltalig med sju medlemmar under verksamhetsåret vilket är lika många som 
föregående år. Däremot finns möjlighet att utöka antalet medlemmar till kommande år. Det har 
även funnits två revisorer och två revisorssuppleanter som föreskrivs enligt föreningens stadgar. 
 
 
Aktiviteter 
 
• Fortsatt arbete med hinderbanan 
Under verksamhetsåret 2020/2021 har MFF fortsatt att jobba för att uppföra en hinderbana på 
skolgården. Projektet startades redan 2017 och var tänkt som en present till skolans 50-årsdag. Att 
genomföra projektet med hinderbanan har visat sig vara mycket svårt där skilda tillstånd och 
budskap ges från olika delar inom kommunen. Under året har det visat sig att Skolfastigheter som 
äger marken på skolan endast tar upp beställningar från Kommunledningskontoret (KLK) och att 
MFF därför inte får göra en beställning. KLK vill att MFF beställer direkt via Skolfastigheter. Efter 
flera turer finns en möjlig lösning i att MFF donerar en summa till skolan som utför en beställning. 
På ett styrelsemöte beslutades om en budget på 34214 kr för en hinderbana från Hammarskogs 
snickeri samt omplacering av bodar på skolgården för att kunna installera hinderbanan på skolans 
mark. Eventuella extra kostnader kan tillkomma för markberedning, flytt av bodar samt montering 
enligt uppgifter från KLK och Skolfastigheter. MFF följer upp utsikterna att gå vidare med projektet 
om hinderbanan under nästa verksamhetsår. 
 
• Julklappar 
Enligt en önskelista från skolan inhandlades mobila basketkorgar, basketbollar, tennisbollar, 
hopprep och twistband. Julklapparna levererades till skolan och en julhälsning i form av en film 
spelades in. 
 
• Insamling av vinterutrustning 
Efter jul anordnade MFF en insamling av begagnad vinterutrustning då speciellt skolans lager av 
skridskor gör att alla elever kan vara med och åka då is finns på skolgården. Totalt skänkte MFFs 
medlemmar sex par skridskor och hjälmar och en komplett skidutrustning. 
 
• Bidrag till aktiviteter och material 
Under ett verksamhetsår stödjer MFF olika aktiviteter på skolan. Under rådande situation har 
varken återkommande som treornas bussresa, femmornas lägerskola eller sexornas 
Stockholmsresa genomförts. Istället har MFF sponsrat en gemensam aktivitet för sexorna vid 
Alnäs. Vidare har MFF stött aktiviteter vid avslutningen och beviljat ansökningar om bidrag till 
bokinköp till skolan.  
 
• Trygghet på skolgården. 
Under året har MFF diskuterat och följt upp situationen på skolgården under raster vid flera 
styrelsemöten genom diskussion med såväl skolans representanter som föräldrar. Frågorna har 
rört arbete med förbättringar av miljön främst kring fotbollsplanen, men också om ovälkommen 
interaktion mellan förbipasserande och skolans elever. 
 
• Synliggöra Malmaskolans föräldraförening 
MFF har informerat om föräldraföreningen och dess syfte genom utskick av två informationsblad 
via Unikum. Normalt informerar vi om föreningen på föräldramöten i början av läsåret, men inte i år 
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då dessa varit inställda. Samtidigt har föreningens hemsida uppdaterats där aktuell information och 
mötesprotokoll publicerats mer frekvent. 
 
 
 
 
• Malmaskolans kväll 
Malmaskolans kväll genomfördes inte våren 2021 med anledning av Covid-19. Situationen med 
rådande restriktioner har under året varit svår att förutse där möjligheten att arrangera kvällen i 
september 2021 som alternativ lämnades öppen. Då smittspridningen även ökade efter sommaren 
togs ett beslut att slutligen ställa in Malmaskolans kväll 2021. Anordnandet av Malmaskolans kväll 
är ett av föreningens huvudsyften och den kvällen brukar vara en av årets höjdpunkter för skolans 
elever, personal och vårdnadshavare. Vi hoppas istället kunna organisera detta evenemang som 
vanligt under vårterminen 2022. 
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Uppsala den 7 september 2021 
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