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Årsmöte Lindåsskolans föräldraförening 
Plats: Lindåsskolan 
 
 

1. Mötets öppnande 
2. Johan Sehlstedt, ungdomskonsultent besökte årsmötet och informerade 

Fredagsverksamhetstankar/ fritidsverksamheten.. 
Se mer under övriga frågor. 
 

3. Närvarande.  
Styrelsen: Anna Larsson 2A & 4B, Karolina Nilo Bengtsson 3B & 7A och 
Mikaela Samfelt Rask 8C & 6C, Ulrika Sohtell 9A & 6B  
Föräldrarepresentanter utöver styrelse: Christina Malmsten 4C & 5C, Marie 
Töpel 2C & 4B, Anna Skiöld 7 B & 9C, Anna Victorin 8B & 5A, Elisabeth 
Lundqvist 7B & B , Jonas Franzén FC, Karl Stenberg 7A, Catrin Biding 6A & 
8A och Linda Andreasson 1A & 8B.  
 

4. Val av mötesordförande. 
Anna valdes som mötesordförande. 
 

5. Val av sekreterare för mötet. 
Ulrika Sohtell valdes som mötessekreterare. 
 

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
Kalle Stenberg och Mikaela Samfelt Rask valdes till protokolljusterare. 

 
7. Fråga om mötet blivit behörigen kallat. 

Mötet har blivit behörigen kallat. 
 

8. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
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9. Redogörelse för det gångna årets verksamhet. 
(Se bilaga) 
 

10. Föredragande av revisorns berättelse.  
Kan ej godkännas på sittande möte utan görs efteråt, då revisor ej ännu skrivit 
under.  
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

12. Fastställande av medlemsavgift. 
100 kr fastställs som fortsatt avgift. 
 

13. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar. 
Inga inkomna förslag. 
 

14. Val av ledamöter till styrelsen 
Mikaela Rask har meddelat sin avgång till årsmötet och står inte längre till 
förfogande. Anna Larsson har meddelat sin avgång som styrelseordförande, 
men står fortfarande till förfogande som styrelseledamot. Tidigare ledamöter 
Karolina Nilo Bengtsson, Åsa Wojtowicz och Ulrika Sohtell ställer sig till 
förfogande som styrelseledamöter. 
 
Föräldraföreningen godkänner omval av styrelseledamöter Anna Larsson, 
Karolina Nilo Bengtsson, Åsa Wojtowicz och Ulrika Sohtell.  
Alma Kihlman, Karl Stenberg, Catrin Biding och Linda Berglund valdes in i 
styrelsen som nya ledamöter. 
 
Styrelsen valde Ulrika Sohtell till ny styrelseordförande. 
 

15. Val av  
a. Revisor Christina Ljungsvik godkänns som fortsatt revisor. 
b. Revisorssuppleant – vi klarar oss fortsatt med enbart revisor. 
 

16. Val av föreningens valberedning för ett år 
Mikaela Rask går in i valberedningen för nästakommande år.  
 

17. Övriga frågor 
Göteborg Stad genom Johan Sehlstedt besökte mötet och ställde en öppen 
fråga om intresse av ett närmare arbete där en fredagsungdomsgård ligger 
som förslag.  Parallellt med detta sker ett redan igångstartat arbete kring 
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Normkritik för åttaklassarna (ev sjuorna) under onsdagar under lunch under 
våren. 
- Ungdomsgårdsverksamheten riktar sig främst till elever i årskurs 7 och 8 

för förekommande aktivering, men är öppen för de elever som önskar 
närvara.  

Tidigare försök med ”Fredagsungdomsgård” gjordes under 2012 och 2013 
men rann ut i sanden pga låga besökstal och överlämnande till föräldrar för 
skötsel. Dock så testades olika teman som fick önskas av eleverna. Lärdom var 
att göra det i närmare samråd med föräldrar för att lyckas.  
Alain Dale – hälsosamordnare kommer att vara kontakt om intresse visas för 
detta. Alaine ansvarar även för drogvaneundersökning. Det har varit stor 
psykisk ohälsa, pga prestationspress i Askim med kringområden enligt 
senaste undersökning. 
 
Gbg Stad vill hitta något som förstärker det arbetet som görs i 
Föräldraföreningen, som ändå är aktivt och bra på Lindåsskolan. Fråga 
ställdes om det finns intresse för att testa fredagsöppet igen? De undrar om 
vad Gbg stad kan göra för att skapa positiv förväntan och förekomma i 
ungdomsarbetet. Årets drogvaneundersökning med lokal input släpps i 
december. Alain önskar komma och berätta om denna.  
Föräldraföreningen ställer frågan brett till samtliga föräldrar genom skolan s 
på tankar och önskemål på VAD och HUR detta ska göras om detta ska 
genomföras. Lindås Föräldrar återkopplar till Gbg Stad under januari.  
 
-  Nattvandring 
Styrelsen ombads ta fram ett informationsupplägg för de som nattvandrar hur 
man kan och bör agera vid olika situationer och händelser som kan uppstå 
under en kväll. Informationsupplägget har till syfte att skapa trygghet, 
kunskap om hur en nattvandring fungerar samt vilka möjligheter som finns för 
koppling till polis etc.  Frågeställningen berör även dokumentation vid 
händelse, poliskontakt (nr/ webbplats), medtech väska. 
  
- Uppmaning lämnades att vi inte ska glömma bort de yngre barnen i vår 

verksamhet. Föreningen har varvat insatser i form av inköp och aktivering i 
de olika åldersgrupperna, men ska se över balansen så att samtliga barn 
har möjlighet att ta del av föreningens insatser kring skolan.  

 
- Nygård är på gång att få igång sin föräldraförening igen, kontakt för 

samarbete rekommenderas.  
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18. Nästa möte Lindås föräldraförening, inkluderat klassrepresentanter från 
samtliga klasser.  
Tisdagen den 25 febr kl.18.00 på Lindåsskolan. 
 
 
 
 

………………………. 
Vid protokollet 
Ulrika Sohtell 
 
………………………  ……………………… 
Justerare   Justerare 
Kalle Stenberg  Mikaela Samfelt Rask 


