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Protokoll styrelsemöte, Malmaskolans föräldraförening, org.nr: 802500-6357

Datum: B december2022

Tid:18:00-18:40

Plats: Malmaskolans personalrum

Närvarande: Herin Oh, Hanna Kultima, Karin Stenbergh, Lisa Schwartz, Sofia lmberg

Kelhoffer, Mino Ashkan Far samt rektor Zandra Boivie del av mötet (punkt 2,4)

1) Ordinarie möte öppnas.

2) Diatog Malmaskolan - MFF (info från skolledningen)

Frågor från MFF ti[[ skotledningen:

a) Hinderbana ölp - Rektor har åter haft kontakt med kommunen som har tittat på

frågan ur ett juridiskt perspektiv. Kommunen lyfte fram ett antal frågor som i deras

mening behöver utredas för att kunna komma vidare i ärendet. Exempel på frågor att

beakta; skadeståndsrättstiga ansvaret för hinderbanan, ev ökade kostnader för

underhåll, besiktning och tiltsyn av lekutrustning (som i så falt tillfatter
rektorn/skolan), kommunala Iikställighetsprincipen, otittbörlig påverkan etc.

Då Uppsala kommun inte har några rikttinjer kring mottagande av gåva, krävs ett
beslut i varje enskitt fatt. Ordförande informerar om att dessa frågor som kommunen

nu tyfter redan har hanterats vid ett möte med kommunen tidigare i processen. Det

har fattats beslut i det enskilda faltet om att godkänna hinderbanan som gåva. Rektor

och ordförande eftersöker underlag/protokott som styrker att mötet har genomförts

samt att hinderbanan godkändes som gåva.

Rektorn menar att hon gärna kan ta emot gåvan men att det tydligt måste framgå att

Malmaskolans förätdraförening styrelse inte får någon fördel som en fötjd av detta.

b) lngen offert har ännu inkommit gällande önskat författarbesök.

c) Hockeymål från förra året. Fritidssamordnaren har efterfrågat högre nät bakom

hockeymåt på kortsidorna vid fotbottsptanen. Rektorn tar med sig frågan och

undersöker vitka möjtigheter som finns.

Det har även framkommit önskemåt om att förankra hockeymålen. De måste dock

kunna vara flyttbara och kommer därför endast att kedjas fast med grova kättingtås.

d) tnsamling av vinterartiklar ska i år vara riktad till fritidsverksamheten och ska vara

tillgänglig för användning av samtliga under raster och på fritids. Tidigare år har

insamlingen tiltfatlit IDH-tärare. lnformation om insamling kommer att skickas ut via

Unikum och en märkt insamlingslåda kommer att ställas utanför matsalen.

3) Godkännande av föregående protokoll och kallelse.
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4) Hinderbanan: uppdatering

a) Se punkt 2 (a).

5) Rensning av hemsidan.

a) Bordlades ti[[ nästa möte.

6) Föredrag om nätvanor/säkerhet av Salgado: LUL,2023 k[.18.30 - 20.30 med paus mitt i.
Fika och diskussion efteråt.

a) Affisch är färdgställd, anmälningslänk är framtagen och inbjudan kommer att skickas
ut av rektorn via Unikum.

b) Specialkost meddelas tilI styrelsemejlen.

7) Klassföräldrar: uppföljning och uppdatering av listan.

a) Bordlades till nästa möte.

8) Öppethus/kick-off med fika ijanuari 2023.

a) Punkten hanterades inte vid mötet. Hanna stämmer av med rektorn via mejt.

9) Julklapp tillskolan

a) IDH-1ärare/fritidssamordnare: lösa ej skrymmande föremåt (kvantitet före kvalitet):
pingisrackets/bollar, fotbollar avsedda för grusunderlag, hopprep, hoppstyltor etc.
Flyttbara fotbotlsmål behövs ej då hockeymåten som gav förra året även kan tjäna
som fotbollsmå[. Karin inhandlar julklapparna till IDH/fritidssamordnare för max
3000 kr. Om möjligt levereras beställningen tillordförande.

b) Rektor: författarbesök. Se punkt 2 (a).

c) Slöjdlärare. lnget inkommit.

d) Musik[ärare. lnget inkommit.

e) Ordförande överlämnar jutklapp vid jutavslutningen. Mino och Lisa kan vara
behjälpliga.

10) lnventering av MFF-sakerna i källarförrådet.

a) Vid nästa styrelsemöte avsätts tid i början av mötet för att tillsammans titta igenom
M FF-sakerna i kä[[arförrådet.

11) Ekonomi (stående)

a) Uppdatering (Lisa). Saldo 166 148,02 kr. Finns pengar som behöver återgäldas pella
som la ut för kostnaden för hemsidan.

12) Övriga frågor

a) Ordförande skickar ut en Doodle med förslag på datum för styrelsemöten inför våren
2023.

13) Mötet avslutas

2



,

MnlvAsKoLANs
rönÄloRRröRrNtNG

Vid protoko[[et,

Ash Far

o

oh

3




