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Styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening 

 

Datum: 1 juni, 2022 

Tid: 18:00-19:30 

Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Tobias Törndahl, Pelle Andersson, Herin Oh, Hanna Kultima och Erik Widell 

 

1. Ordinarie möte öppnas. 

2. Godkännande av föregående protokoll och kallelse. 

3. Hinderbanan. Inväntar godkännande av ÖLA som sändes in i april. 

4. Efter Malmaskolans kväll. 

a. Återkoppling från föräldrar. Tidigare års utvärderingsenkät har skickats ut som online 
formulär till klassföräldrarna. Hanna kommer att sammanställa dessa och lägga upp i 
Dropbox. 

b. Allmänna synpunkter: 

• Samtliga styrelsemedlemmar bör vara involverade i kupongförsäljning i början av 
kvällen dvs. alla i styrelsen säljer kuponger utom en som går runt hänvisar folk till 
köer. Betalstationerna bör spridas ut och markeras tydligare för att undvika att en 
enda kö bildas. 

• Två styrelsemedlemmar bör vara närvarande vid utlämning av varor till 
klassföräldrar på ICA. 

• Tobias, Pelle och Erik W. rensar i förrådet v. 23. 

c. Åk 6 fick 3000 kr till välgörenhet efter att ha städat skolgården. 6A valde att skänka till 
”valfri naturvälgörenhetsorganisation” (MFF valde WWF). 6B valde att skänka till 
Cancerfonden. 

5. Uppföljning av vuxna på skolgården. Enligt senaste mailkommunikation 6/5 har skolledningen sett 

över tiderna och fört statistik över antalet personal som är ute på rasterna från den 25/4-22. Enligt 

detta har ett snitt på sju personer varit ute på förmiddagsrasten 9:40-10:00, följt av lite under nio 

personer i snitt på lunchen. Under eftermiddagsrasten är det cirka fem personer ute (dock att 

beakta så har mellanstadiet egna tider för den korta eftermiddagsrasten). Mer detaljerad rapport 

finns. De gör även en egen undersökning som är betydligt tydligare och mer övergripande i form av 

huset modellen. Resultaten kan erhållas av kurator Andreas. Tobias mailar Karin att kontakta Jan 

för uppföljning. Mer styrda aktiviteter på fritids istället för ”fri lek” är önskvärt. 

6. Ekonomi (stående) 
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a. Uppdateringar inkl. MSK (Pelle). Intäkterna från MSK: 81 283 kr. Faktura till ICA 
beräknas bli ca 22 000 kr, därav ca 60 000 kr netto. 

b. Nya ansökningar och förfrågningar via e-post.  

Förfrågan från skoladmin. Anna L. om tårta till personalen på skolavslutningen. Pelle 
svarar att de får beställa tårtan själva i år och MFF ersätter utlägg eller tar emot 
faktura. 

Följande ansökningar från klasser har inkommit: 

• Klass 3b ansöker om 5000 kr för att besöka Gamla Uppsala och Vikingamuseet 
(istället för det sedvanliga ”Uppland runt”) 

• Klass 5b har ansökt om 2000 kr för att besöka Latitude 59 (som 
avslutningsaktivitet då flera elever byter skola nästa termin) 

• Åk 6 har ansökt om 15 275 kr för resa till Gröna Lund. 

Styrelsen beviljar samtliga ansökningar. 

c. Framtida medlemsavgifter. Enhälligt beslut att ta bort medlemsavgifter under nästa 
verksamhetsår då föreningens ekonomi ligger på plus. Erik W. uppdaterar hemsidan i 
enlighet med detta. 

7. Inför årsmöte 2022 

a. Årsmötet beslutas äga rum 1 september, 2022 kl. 18:00 i Malmaskolans matsal. 
Verksamhetsberättelse etc kommer att skickas ut i samband med kallelse. 

b. Rekrytering av styrelse och andra positioner. Tobias önskar avgå som ordförande efter två 
år. Herin önskar avgå som sekreterare efter två år och kandiderar till ordförandeposten. 
Pelle önskar avgå som kassör efter fyra år. Erik W. önskar avgå som ledamot efter två år. 
Dock kan Pelle och Erik W. tänka sig att fortsätta ett år till om inga andra kandidater finns. 
Hanna, Karin och Lisa fortsätter som ledamöter och behöver ej väljas om.  John A. avgår 
som revisor. Tobias mailar förfrågan om revisors/suppleantposter till revisor Erik L. och 
revisorssuppleant Tetyana. 

8. Övriga frågor. Saknat protokoll från styrelsemöte och extra årsmöte 21-11-25. Herin och Pelle 

sammanställer protokollen åt Sofia. Kontantkassan bör avskrivas inför nästa verksamhetsår. 

9. Mötet avslutas. 

 

 

Vid protokollet,   Ordförande 
 

 

Herin Oh    Tobias Törndahl 
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