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Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte måndagen den 1 juni 2020 
Plats: Åsas kontor (Bittes billiga blommor) 
Tid: 18.30 – 20.00 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Linda Berglund, Åsa Wojtowicz och  
Anna Larsson. Kalle Stenberg och Catrin Biding har lämnat återbud till dagens möte. 
 

1. Ordföranden öppnar mötet. 
 

2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll. 
 
Checklista för nattvandring kommer att uppdateras av Ulrika och läggas ut på 
hemsidan och sättas upp i skåpet. 
 
Karolina kommer att lägga upp protokollet från det senaste styrelsemötet på 
hemsidan. 
 
Angående fredagsöppet; en förälder har hört av sig till Ulrika och uttryckt intresse för 
att vara med. Vi beslutar att lyfta frågan igen vid höstens första medlemsmöte. 

 
3. Avslutningsbrännboll; på grund gällande regler för folksamlingar på grund av covid-

19 (max 50 personer) kommer det vanliga evenemanget med brännbollsturnering 
och  att ställas in. Vid uppehållsväder köper några medlemmar i styrelsen glass och 
åker ner till vikarna och bjuder dem som är där. Anna ska kolla om Hemköp vill 
sponsra detta på något sätt. 
 

4. Status nattvandring; Ulrika kontrollerar status gällande vinnande klass på 
nattvandringen senast fredagen den 5 juni 2020. Vi kommer att meddela vinnande 
klass innan terminen är slut och betala ut pengarna till klasskassan.  

 
5. Utökad nattvandring sommarperiod; vi diskuterar hur vi på bästa sätt engagerar 

föräldrar att nattvandra även på sommarlovet. 
 
Vi beslutar att vi ska locka nattvandrare genom att lotta ut presentkort och gåvor 
från lokala näringsidkare. Det som krävs är att den som nattvandrar skriver en kort 
motivering för varför hen ska vinna och lägger ut en bild på sig själv som 
nattvandrare. Detta ska ske i samarbete med lokala partners och utmaningen ska 
pågå hela sommarlovet, det vill säga från den 12 juni – 18 augusti 2020. Vinnarna 
kommer att dras v. 34 för sommarvandringen. 
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Ulrika skapar inlägget nästa vecka. Därefter har vi ansvar för att dela inlägget på 
Facebook under sommaren enligt följande schema; v. 24 Ulrika v. 25 Åsa,  
v. 26 Karolina, v. 27 Linda, v. 28 Anna, v. 29 Catrin, v 30 Kalle, v. 31 Ulrika, V. 31 Åsa, 
v. 32 Karolina, v. 33 Linda. 
 

6. Dialog med andra föräldraföreningar; Karolina har inte haft kontakt med andra 
föräldraföreningar ännu, men kommer att informera Nygård och Kullavik om våra 
planer inför sommarnattvandring. 

 
7. Planering höst 

 
a) Styrelsemöten; det första planeras in den 17 augusti 2020. 
 
b) Medlemsmöten; Anna kontaktar rektorerna och frågar om datum är satta. 
 
c) Information vid föräldramöten; Anna kollar rektorerna och frågar om datum är 

satta. 
 
d) Föreläsning, aktiviteter; diskuteras på nästa styrelsemöte. 
 

8. Inga övriga frågor. 
 

9. Styrelsen; Alma Kihlman, ledamot, har meddelat att hon önskar frånträda sitt 
uppdrag på grund av personliga skäl. Vi tackar Alma för hennes engagemang och 
hälsar henne välkommen tillbaka till styrelsearbetet längre fram. 
 

10. Nästa möte måndagen den 17 augusti 2020 klockan 18.30 hos Karolina på 
Mellanbergsvägen i Billdal. 

 
 
Vid protokollet /Anna Larsson 

 
 
Protokollet justerat/ Åsa Wojtowicz 


