
          Datum: 9 maj 2019 

Protokoll från styrelsemöte för Lindås Föräldraförening 

Plats: Karolinas bostad 

Närvarande: Anna Larsson, Mikaela Samfelt Rask, Karolina Nilo Bengtsson Åsa 
Wojtowicz och Ulrika Sohtell. 

1. Genomgång av protokoll från senaste styrelsemötet och medlemsmötet. 
- Påminnelse om medlemsavgift ska tas via Anna till skola och 
föreningsrepresentanter.  
- Vi inväntar återkoppling från Kunskapskällan om drogföreläsning. Anna stöter 
på till höstupplägg.  
- Åsa har haft dialog med instruktör Marco gällande självförsvarsutbildning, som 
ställer sig positiv till detta. Marco pratar med ägarna till Top Fitness gällande 
lokal. Om detta ej är möjligt håller vi utbildningen i Lindåshallen. Utbildningen 
ska rikta sig till årskurs nio 
- Inköpslista på önskade saker till mellan- och högstadiet har kommit in. Dessa 
handlas in under maj och lämnas på Lindåsskolans dag.   

2. Skolan kommer att öppna fritidsrummet igen (thoho!) vilket adderas till listan för 
inköp av material önskat från elever och lärare för mellan- och högstadiet. Fokus 
kring att skapa myskänsla samt olika spel för uppehållsrum plus bollar för pingis, 
basket och fotboll mm köps in. Material handlas in under vecka 20 av Anna mfl 
och lämnas till skolan på Lindåsskolans dag torsdag 23 maj. Budget ca 4 000 kr, 
men kan vid bra saker ökas på plats.  

3. Avslutning skolavslutning 13 juni 
Carolina tar fram poster likt föregående år och sätter upp på lämpliga platser 
runt Lindåsskolan. Vi startar kl 18.00 på gräsplan vid stranden mellan 
Nordreviken och Örsviken. Återkommer med mer exakt inför om VAR. 
Föräldraföreningen sköter grill och bjuder på korv och dricka i samarbete med 
(förhoppningsvis även i år) Hemköp. Anna stämmer av med Hemköp gällande 
varubehov. 
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4. Nattvandringsdeltagandet och representationen från klasserna har varit låt och 
vid avstämning av protokoll har endast tre kvällar varit bemannade under våren 
hittills. Ledande klass i är 8C som har haft flest representanter på sitt datum.  

5. Övriga frågor 
- Nattvandrarna ser över en appfunktion för kommunikation där rapportering och 
dialog till nattvandrare i realtid är möjlig. Detta har efterfrågats och ses positivt 
på från Lindås Föräldrar.  

6. Nästa möte är satt till den 22 augusti kl 18.00 hos Carolina. 

Sekreterare 

Ulrika Sohtell 
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