
 
 
 
 
 
 
Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte onsdagen den 15 januari 2020 
Mötet inleds klockan 18.00 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Linda Berglund, Alma Kihlman, Catrin 
Biding, Kalle Stenberg och Anna Larsson 
 

1. Protokollet från årsmötet och konstituerande mötet gås igenom. Anna väljs till 
sekreterare för dagens möte. Kalle väljs till justerare av protokollet. 
 

2. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen 
 

 Anna väljs till sekreterare 

 Karolina ansvarar för web och sociala medier 

 Karolina och Linda ansvarar för nattvandringen 

 Katrin ansvarar för kontakterna med polis och Mini-Maria 
 

3. Planering av dagordning m.m. inför nästa medlemsmöte den 25 februari 2020. 
 
Vi vill bjuda in polisen till medlemsmötet för att informera om vilka droger som 
förekommer i vårt område, vilka tecken på missbruk som vi föräldrar kan lära oss att 
leta efter, riskerna med att ungdomarna tar droger och alkohol, vad vi föräldrar kan 
göra om vi ser någon ungdom som använder droger m.m. Katrin ansvarar för att 
bjuda polisen samt relevant drogkunnig till mötet. Vi önskar få resultatet från den 
senaste drogvane-undersökningen som gjordes våren 2019. 
 

4. Angående samarbetet med Göteborgs Stad diskuteras om ”fredagsöppet” i 
uppehållsrummet går att realisera. Vid årsmöte uppgav Johan Sehlstedt att staden 
kan stötta, men inte hjälpa till med bemanning. Finns det några föräldrar som – med 
föräldraföreningens stöd – kan tänka sig att hålla i ”fredagsöppet”? Vi beslutar att 
lyfta frågan vid medlemsmötet den 25 februari 2020.  
 
Efter diskussion framkommer att vi tror mer på ”aktiveringsdatum” med speciella 
teman några fredagar (Lanparty,  pingis, filmkväll etc), än på löpande öppethållande. 
Vad skulle vi i så fall kunna göra? Det är viktigt att idéerna kommer från ungdomarna 
för att det ska bli bra uppslutning. 
 

5. Nattvandringen; informationen om nattvandring bör förtydligas. Just nu ligger t.ex. 
ett inaktuellt nattvandringsschema på hemsidan. Ulrika ser över och uppdaterar 
informationen om nattvandring. Karolina lägger därefter ut den uppdaterade 
informationen på hemsidan. Catrin skissar på en lathund till de föräldrar som ska 
nattvandra. 
 



6. Förslag på aktiviteter under våren 2019;  
 
Vi vill i samarbete med skolan anordna en föreläsning där polisen bjuds in 
tillsammans med folkhälsosamordnare Alan Dale, Göteborgs Stad. Föreläsningen ska 
inriktas på redovisning av resultatet av den senaste drogvaneundersökningen 
”Skolelevers drogvanor 2019”, information om drogförebyggande arbete m.m. Vilka 
tecken kan vi föräldrar lära oss att leta efter för att upptäcka ett eventuellt missbruk? 
Vilka risker innebär det att ungdomarna tar droger och alkohol? Vad ska vi föräldrar 
göra om vi ser någon ungdom som använder droger? Vi vill att föreläsningen/ 
seminariet arrangeras i samarbete med skolan så att elever och föräldrar får samma 
information, helst samma dag då eleverna informeras dagtid och föräldrar kvällstid. 
Katrin ställer frågan om lämpligt passande datum för dem Ulrika ansvarar för att 
kontakta skolan gällande synk efter nationella prov samt frågan gällande detta. 

 
Ulrika ska kontakta Kajsa Asp, en kvinnlig föreläsare, PT och författare på temat 
kost/hälsa för ungdomar och undersöka om hon har möjlighet att komma till oss och 
föreläsa om detta en kväll under våren alternativt till hösten. 
 
Vi diskuterar om vi ska arrangera en städdag till våren. Vi ser det som en positiv 
aktivitet, men detta år synkar vi med skola för att tima deras skräpplockardag. Vi 
kommer även att lägga till skräpplockarmöjlighet som ett tillägg i nattvandring för de 
som önskar och föresé nattvandrare med plastpåsar i skåpen.  
 
Vi vill att möjligheten öppnas igen för klasser att anordna diskon i bamba, detta 
eftersom diskona varit så uppskattade såväl av deltagare som arrangörer. Linda kollar 
med skolan vad som är beslutat kring detta. 
 
Vi kommer att arrangera brännbollsturnering och korvgrillning på skolavslutningen 
även i år. 

 
7. Övriga frågor 

 
a) Ulrika ser över och uppdaterar informationen om nattvandring   
b) Karolina ser över websidan, aktivering sociala medier samt uppdatering 
styrelsemail. 
c) Frågan om hur vi aktiverar fler nattvandrare lyfter vi vid medlemsmötet den 25 
februari 2020  
d) Vi önskar inleda samarbete med andra föräldraföreningar och 
nattvandringsorganisationer. Linda och Karolina ser över möjligheter i dialog med 
Ulrika. 
 

8. Nästa möte blir den 11 mars 2020 klockan 18.30 på Mellanbergsvägen 21. 
 
 
Vid protokollet /Anna Larsson 
 
 



Protokollet justerat/ Kalle Stenberg 
 

 
 


