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

 

Datum: 16 februari 2023 

Tid: 18:00 – 19.00  

Plats: Digitalt 

Närvarande: Herin Oh, Karin Stenbergh, Hanna Kultima, Mino Ashkan Far  

 

1) Ordinarie möte öppnas. 

2) Dialog Malmaskolan – MFF (info från skolledningen, Zandra via Herin) 

a) Rektor efterfrågas synpunkter på fritidsverksamheten. 

Upplevs vara för lite personal vid vissa tidpunkter och inte så mycket styrda 
aktiviteter/stationer som det pratats om att det ska vara. Bra att fritids börjat med att 

lägga ut planeringen för kommande vecka, dock med lite varierande detaljeringsgrad 

beroende på vilket fritids som skriver. 

Glappet mellan morgonfritids och skolstart (cirka 08.00 – 08.20) är inte bra. Det bör 
inte finnas något glapp. Viktigt att det finns personal ute och att dörrarna till 

kapprummen öppnas kl.08.00. Även kommunikationen kring vad som kan förväntas 

av vårdnadshavarna vid denna tid har saknats. Bra om skolan kan förtydliga vad som 

gäller.   

3) Godkännande av föregående protokoll och kallelse.  

4) Hinderbanan: uppdatering 

a) Fråga från skolledningen om föreningen kan stå för underhåll av hinderbanan, so 

beräknas uppgå till några tusen kronor om året. Styrelsen bedömer att det är möjligt 

och ska ta fram ett beslut, utifrån rimlig summa och rimligt antal år motsvarande 

standardlivslängd på en hinderbana.  

b) Inget möte är ännu inbokat med Uppsala kommun. Herin och Mino deltar vid 

eventuellt möte.  

5) Föredrag om nätvanor/säkerhet av Salgado: utvärderingsenkät 

a) 6 st inkomna svar på utvärderingsenkäten. Positiv inställning. Herin lägger upp 

svaren på dropbox. 

6) Insamling av vintersportutrustning avsedd för fritids/raster 

a) Lådor finns utställda i slussen vid receptionen.  

7) Klassföräldrar: uppföljning och uppdatering av listan. 

a) Listan är delvis uppdaterad. Följande klasser saknas; 1A, 4A och 6A. Herin tar kontakt 

med föräldrarna i respektive klass.  
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8) Datum för vårens styrelsemöten 

a) 15 mars kl.18–19, 12 april kl.18–19. Möte i maj planeras efter att datum för 

Malmaskolans kväll är fastställt. Herin kollar upp lämpligt datum för styrelsemötet i 

maj och stämmer av med Zandra. Inget möte planeras i juni.  

9) Malmaskolans kväll 

a) Nytt förslag på datum: 23 maj.  

b) Infomöte planeras till 29 mars. Karin drar presentation från förra året. Hanna bokar 

matsalen.  

10) Ekonomi (stående) 

a) Saldo per 16/2: 150 811,27 kr. Utestående fordringar utlägg för föreläsningskvällen 

942,50 kr.  

b) Nya ansökningar: Treornas resa till Alnäs.  

11) Övriga frågor 

a) Sponsra utflykt till ishall. 

Förslag om att alla klasser ska erbjudas möjlighet att under idrotten (och annat 

tillfälle för förskoleklasserna åka skridskor i ishallen i Valsätra. Herin har haft kontakt 

med Joakim och Zandra och tipsat om att tider har släppts till efter sportlovet. Hyran 

kostar 740 kr per timme. Herin har kollat med Lisa, och bedömningen är att 

föreningen skulle kunna sponsra alla klasser att åka en gång, eventuellt fler gånger. 

Inriktningen är att föreningen till en början sponsrar ett tillfälle per klass. Ny 

bedömning görs vid senare tillfälle.   

12) Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet,   Ordförande, 

 

 

Mino Ashkan Far   Herin Oh 


