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Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte måndagen den 27 april 2020 
Mötet inleds klockan 18.30 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Kalle Stenberg, Åsa Wojtowicz och  
Anna Larsson 
 

1. Ordföranden öppnar mötet. 
 

2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll. 
 
Ulrika har uppdaterat ”Checklista för nattvandrare”. Karolina lägger ut den på 
hemsidan och Ulrika sätter upp den i skåpet i omklädningsrummet. 
 
Ulrika kontaktar Kajsa Asp angående föreläsning kring kost under höstterminen 2020. 
 
Karolina lägger ut informationen om cannabis från Göteborgs Stad på hemsidan. 

 
Aktivitetssaker till barnen är införskaffade och överlämnade. Godisklubbor och 
soppåsar är införskaffade och finns på plats i skåpet i gamla gympasalen. 

 
3. Planering för våren; Det planerade medlemsmötet den 14 maj 2020 ställs in. Vi 

avvaktar med beslut om huruvida vi ska arrangera den traditionsenliga brännbolls-
turneringen den 12 juni 2020. Beslut kring detta kommer att fattas vid nästa 
styrelsemöte den 1 juni 2020 med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kring folksamlingar etc. 
 

4. Utökad nattvandring p.g.a. hemmasemestrar? Fler ungdomar kommer att vara 
hemma i sommar och därmed röra sig ute i Billdal med omnejd. Därmed kommer det 
att finnas ett större behov av nattvandring än vanligt under sommaren, vi vuxna 
behövs där ute! Vi diskuterar hur vi kan lägga upp detta. Styrelsen är överens om att 
vi vill uppmuntra till nattvandring även under sommarlovet. Vi kommer att 
återkomma till medlemmarna med närmare information kring detta senast 31 maj 
2020. Vi kommer att gå ut med information kring detta senast veckan innan 
skolavslutningen. 
 

5. Dialog med andra föräldraföreningar; vi kommer att ta kontakt med andra 
föräldraföreningar när vi själva fattat beslut om upplägg för ”sommarnattvandring”. 

 
6. Dialog medlemmar då möten inte kan hållas (14/5); se punkterna 2 och 3 ovan. 

Skriftlig information kommer att skickas ut till alla föräldrar via PIM i maj 2020. 
Karolina ansvarar för att gå ut med informationen på Bara i Billdal på Facebook. 
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7. ”Fredagsöppet”, hur tar vi detta vidare? I samband med utskicket som gåt ut till alla 

föräldrar via PIM i maj ställer vi frågan till alla föräldrar om det finns något intresse. 
De föräldrar som är intresserade av att engagera sig får återkoppla till oss på 
styrelsen@lindasforaldrar.se senast den 31 maj 2020. 
 

8. Övriga frågor;  
 
Vi diskuterar problemet med det senaste berusningsmedlet bland ungdomar; 
kolsyrepatroner. Ungdomarna berusar sig genom att pysa ut kolsyra/lustgas från 
gaspatroner i ballonger och suger i sig. Informationen bör komma ut till föräldrarna. 
Information om detta kommer att tas med i den skriftliga information som skickas ut 
till föräldrarna via PIM i maj. Anna skriver en text kring detta på föreningens 
Facebooksida och ber rektor Petra ta en bild på de patroner som samlats in. 
 
Karolina ska se över hemsidan då något konstigt ser ut att ha hänt med den. Som det 
ser ut nu syns inga inlägg alls. Vår Facebooksida ska även uppdateras med 
föreningens Swishnummer. 
 

9. Nästa möte är den 1 juni 2020 klockan 18.30 i Åsas nya lokal (Bittes Billiga Blommor). 
 
 

Vid protokollet /Anna Larsson 
 

Protokollet justerat/ Kalle Stenberg 


