MALMASKOLANS

[Skriv här)

FÖRÄLDRAFÖRENING

Protokoll från konstituerande styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening
Datum:7 september, 2021
Tid: 19:00-19:30
Närvarande: Tobias Törndahl, Per-Olof Andersson, Herin Oh, Sofia Irrberg Kelhoffer, Erik
Widell, Karin Stenbergh
Plats: Malmaskolans matsal

1. Mötets öppnande
Ordförande Tobias Törndahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande,sekreterare och justerare
Till ordförande för mötet valdes Tobias Törndahl. Till mötessekreterare valdes Herin Oh.
Till justeringspersoner valdes Per-Olof Andersson och Erik Widell.
3. Val av funktioner i styrelsen
Följande personer valdes till angivna funktioner i styrelsen:
• Ordförande: Tobias Törndahl
• Sekreterare: Herin Oh
• Kassör: Per-Olof Andersson
• Webbansvarig; Erik Widell
• Ledamot: Sofia Irrberg Kelhoffer
• Ledamot: Karin Stenbergh
4. Teckningsrätt
Till firmatecknare valdes Tobias Törndahl och Per-Olof Andersson. Föreningen
firmatecknar var och en för sig.
5. Mötestider under hösten
Datumet för årets första styrelsemöte fastställdes till 22 sept. k1. 18 via Zoom. Datum för
resterande styrelsemöten kommer att fastställas efter att APT-mötena har blivit
schemalagda. Ett extra årsmöte kan eventuellt också behöva hållas för val av fler
styrelseledamöter och revisorssuppleanter.

6. Förslag på frågor till kommande möten samt övriga frågor
Som förslag till områden där föräldraföreningen vill verka under verksamhetsåret ges:
•

Att genomföra byggandet av hinderbanan under detta läsår trots svårigheter som
förevarit i samarbetet med Kommunledningskontoret och Skolfastigheter
angående placering, samt tillvägagångssätt av beställning. Den nya placeringen
har godkänts av de inblandade parterna och angående beställningsförfarande är
en möjlig lösning är att MFF donerar en summa till skolan.

•

Att följa upp situationen angående trygghet på skolgården under rasterna.
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Att genomföra Malmaskolans kväll i maj, 2022. Alla i styrelsen kommer att
medverka aktivt till arrangemanget, dvs ej bara specifikt ansvariga ledamöter som
under tidigare år.
Att öka medvetandegraden hos skolans anställda så att föreningens
bidragspotential utnyttjas bättre.
7. Mötet avslutades
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
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