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Styrelsen sammanträdde 8 gånger under verksamhetsåret 2021/2022. 
 
 
Medlemmar 
 
Malmaskolans föräldraförening (MFF) hade ca 25 st betalande familjer. 
 
 
Ekonomi 
 
Vi har under året fått in 3950 kr i medlemsavgifter från ca 25 familjer (några har betalat mer än 150 
kr). 
 
Den 18 maj genomfördes Malmaskolanskväll som vanligt för första gången på tre år efter 
pandemin. Evenemanget genererade 58721 kr i överskott till föräldraföreningen. 
 
Totalt gjorde föreningen ett resultat om 22196 kr för verksamhetsåret. Under året har föreningens 
utgifter ökat jämfört med föregående år på grund av en återgång till normala aktiviteter på skolan 
genom borttagna restriktioner rörande Covid-19. Att föreningens kapital ökar ytterligare är ej 
önskvärt och styrelsen kommer därför att föreslå att medlemsavgiften tas bort tills vidare under 
kommande år. 
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Styrelsen 
Under föregående årsmöte valdes en ny medlem in i styrelsen och två slutade. Styrelsen började 
därför verksamhetsåret med sex medlemmar vilket är en mindre än föregående år. Två revisorer 
valdes också, men inga revisorssuppleanter som föreskrivs enligt föreningens stadgar. I november 
anordnades därför ett extra årsmöte där två nya medlemmar och en revisorssuppleant valdes till 
föreningen. MFF har informerat om föräldraföreningen och dess syfte genom utskick av två 
informationsblad via Unikum. Samtidigt har föreningens hemsida uppdaterats där aktuell 
information och mötesprotokoll publicerats mer frekvent. 
 
Aktiviteter 
 

• Malmaskolans kväll 
Malmaskolans kväll genomfördes våren 2022 efter att ha varit inställd under två år med anledning 
av Covid-19. Att anordna av Malmaskolans kväll är ett av föreningens huvudsyften och kvällen 
brukar vara en av årets höjdpunkter för skolans elever, personal och vårdnadshavare. Under årets 
kväll bjöds på fint väder och stor aktivitet på skolgården och i klassrummen. Överlag fungerade 
allting väldigt bra och evenemanget uppskattades av många. Hela styrelsen var involverad i 
planeringen innan kvällen och en större omstrukturering av befintlig information gjordes i vår 
dropbox. Efter kvällen städade medlemmar föreningens hyllor i skolans källare och gammalt 
material slängdes. 
 

• Malmaskolans hinderbana 
Under verksamhetsåret 2021/2022 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. 
Efter flera turer beställde skolan slutligen hinderbana från Skolfastigheter under våren 2022. 
Datum för byggstart är ej angivet, men MFF hoppas gå i mål med projektet under nästa 
verksamhetsår. 
 

• Trygghet på skolgården. 
Under året har MFF diskuterat och följt upp situationen på skolgården vid flera styrelsemöten 
genom diskussion med skolans representanter och föräldrar. Frågorna har rört personaltäthet och 
uppmärksamhet på raster och hur olika beteenden ska bemötas. Vi förväntar oss en fortsatt dialog 
med skolan under nästa läsår. 
 

• Julklappar 
Enligt en önskelista från skolan inhandlades två ishockeymål som överlämnades på höstterminens 
skolavslutning. 
 

• Bidrag till aktiviteter och material 
Under ett verksamhetsår stödjer MFF olika aktiviteter på skolan. Innevarande år har MFF sponsrat 
resor till diverse mål för 3:orna, 5:orna och 6:orna. Vidare har MFF stöttat bokinköp till biblioteket 
och pingisbord med tillbehör till skolgården. Efter Malmaskolans kväll donerade sexorna 1500 kr 
var till WWF och Cancerfonden. 
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