
          Datum: 22 augusti 2019 

Protokoll från styrelsemöte för Lindås Föräldraförening 

Plats: Karolinas bostad 

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

1. Från förgående protokoll: 
- Påminnelse om medlemsavgift tar vi samband med kommande föräldramöten. 
- Kunskapskällan, gällande drogföreläsning. Anna stämmer av med skolan om 
intresse.  
- Ulrika stämmer av med Åsa om status på självförsvarstillfällen. Ok av tränare sedan 
tidigare, stäm av om det är möjligt att vara på Top Fitness. Om ej möjligt, Åsa gå 
vidare med Lindåshallen. Vi ser två tillfällen för åk 7-9 där tjejer och killar tränar var 
sin gång under hösten. .  
- Inköp till fritidsrummet har gjorts med  interiörmaterial och spel. Skolan har 
uttryckt stor tacksamhet och glädje för bidraget.  
- Den årliga skolavslutningsbrännbollen föll riktigt väl ut då vädret var strålande och 
drygt 100 vuxna och barn anslöt till korvgrillning och spännande brännboll. Tack 
Hemköp för korvbidrag!  
- Vi ska under kommande vecka gå och se hur uppehållsrummet har blivit och om 
något ytterligare behöver kompletteras.  
- Vi ska under kommande vecka fastställa vinnande klass av Nattvandringsaktivitet. 

2. Information på föräldramöten HT 
Vid höstens föräldramöten kommer vi att informera om Lindås Föräldrar. Vi ska i 
den mån det är möjligt ha två styrelsemedlemmar vid varje möte. 
Föräldramötena är av skolan satta till  3/9 åk 7—9 (Ulrika prel Mikaela närvarar), 
10/9 åk 1-2  (Anna plus en till) 12/9 åk 3 (Anna och Carolina)  och 17/9 
förskoleklass (avvaktar med person). Mikaela och Ulrika  närvarar vid tillfället för 
åk 4-6 den 19/9 (18 och 18.45). Samtliga övriga föräldramöten startar kl 18.00.  
Vi informerar om VAD vi gör, VILKA vi är som sitter i styrelsen, swish, 
föräldrarepresentanter från vardera klass. Vi ska även lyfta händelser från året 
som har gått samt boosta kommande aktiviteter och planer . Och sist men inte 
minst, informera om betydelsen av närvarande vuxna i samhället. ”It takes a 
village to raise a child”. 
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3. Uppdatering av styrelsens kontaktuppgifter  
Uppdatering till bolagsverket och bank görs inan septembers utgång av Åsa.  

4. Nattvandring.  
Ulrika sätta nytt schema för hösten för  åk 6-9.  Åk 5 först under vårterminen och då 
tillsammans med åk 6.  Anna informerar rektorerna samt tidigare föräldrarep att 
fastställa nya listor på representanter för varje klass (två personer/ klass). 

6. Inspirationsföreläsningar 
Vi ska tillsammans identifiera intressanta föreläsningsämnen och föreläsare för HT och 
VT.  Anna tittar på intressant föreläsare, aktiv med föreläsningen, ”Bli världsmästare på 
det du gör”. Vi söker föreläsningar såväl för vuxna som för kombinationen barn/ vuxna.  

7. Höstens möten är torsdag 26/9 och tisdags 26/11 (Årsmöte), sammanfaller samtidigt 
som Brukarrådsmöten 

8. Årsmötet 26/9 - tillgängliga ledamöter 
Samtliga ledamöter uppmanas att fundera på huruvida vi vill ställa oss till förfogande 
inför nästkommande år.  Vi ska fundera på lämpliga kandidater för styrelsen som kan 
vara lämpliga inför kommande styrelseperiod.  

Sekreterare 

Ulrika Sohtell 
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