
MALMASKOLANS 
FÖRÄLDRAFÖRENING 

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

Datum: 17 januari 2023 
Tid: 18:00-18:40 
Plats: Malmaskolans personalrum 

Närvarande: Herin Oh, Hanna Kultima, Karin Stenbergh, Mino Ashkan Far samt rektor Zandra 
Boivie del av mötet (punkt 2, 4). 

1) Ordinarie möte öppnas. 

2) Dialog Malmaskolan - MFF (info från skolledningen, 30 min) 

Frågor från MFF till skolledningen: 

a) Hinderbana ÖLF - Rektorn föreslår ett möte mellan Uppsala kommun, rektorn och 
Herin. Mötet syftar till att reda ut otydligheter och få klarhet i vilka möjligheter som 
finns. Huvudmannen vill inte ta kostnaden för underhåll. Rektorn försöker få till ett 
möte under februarimånad (eventuellt ett digitalt möte). 

b) Författarbesök- Ingen offert har ännu inkommit gällande önskat författarbesök. 
Rektorn har dock fått hjälp av en vårdnadshavare med en lista över subventionerade 
författare. Den 30 januari genomförs biblioteksråd där eleverna kommer att få rösta 
om författarbesöket. 

c) Karin och rektorn har tittat igenom föreningens saker i skyddsrummet. 
Förbrukningsvaror är inplastade. 

d) Det har kommit positiv återkoppling från en vårdnadshavare angående den av MFF 
anordnade föreläsningen Barn och internet. 

e) Skolan planerar för att även fritidsverksamheten ska anslutas till Skola24 
(hämtning/lämningstider). 

f) Skolan planerar för ett gemensamt fritids per årskurs, utökat bild stöd och mer 
planerad verksamhet i fritids samt att fritidspersonalen även informerar via Unikum. 

3) Godkännande av föregående protokoll och kallelse. 

4) Hinderbanan: uppdatering 

a) Se punkt 2 (a). 

5) Rensning av hemsidan. 

a) Sker löpande av webbansvarig. 

6) Föredrag om Barn och internet av Salgado den 11/1: 
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a) Vårdnadshavare informerades via Unikum-utskick 2 gånger samt med affischer på 
skolan. Herin och Hanna köpte fika, Sofia hämtade och lämnade nyckel till matsalen. 

b) 31 personer anmälde sig till föreläsningen och ca 25 st kom. 

c) Utvärderingsenkät utskickad. Endast tre inkomna svar, Herin skickar ut en 
påminnelse om att fylla i. 

d) Presentation har delats via e-post med de som var anmälda till föredraget. 

e) Föreläsaren har medgivit till att föreläsningen delas med samtliga vårdnadshavare på 
skolan via Unikum. 

7) Insamling av vintersportutrustning avsedd för fritids/raster 

a) En låda till insamlingen som ställs i slussen vid expeditionen. Fritids tömmer 
kontinuerligt lådan för att undvika att det blir fullt. Insamlingen föreslås vara öppen 
fram till sportlovet.. 

b) Herin mejlar över affisch för insamling till rektorn för utskick i Unikum. 

c) Herin mejlar rektorn och frågar om det går att använda en flyttkartong från 
skyddsrummet. 

8) Klassföräldrar: uppföljning och uppdatering av listan. 

a) Mina mejlar klasslärare för respektive klass om att rapportera in klassföräldrar och 
uppdaterar förteckningen. 

9) Öppethus/kick-off med fika - status. 

a) Punkten bordlades. Frågan tas eventuellt upp nästa år. 

10) Inventering av MFF-sakerna i källarförrådet. 

a) Se punkt 2{c). 

11) Ekonomi (stående) 

a) Saldo 164 248,02 kr på kontot. 

b) Utestående fodringar finns kopplade till föreläsningen på 942,50 kr och för julklapp 
2188 kr. 

12) Datum för vårens styrelsemöten 

a) Herin har skickat en lista till rektorn med förslag på datum. Rektor återkopplar datum 
där hon kan delta. Därefter delges styrelsen mötesdatum. 

13) Övriga frågor 

a) Malmaskolans kväll. Ett första förslag är den 16 maj. Frågan diskuteras vid nästa 
styrelsemöte. 

14) Mötet avslutas 
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Vid protokollet, 

Mino Ashkan Far 
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