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Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte måndagen den 24 augusti 2020 
Mötet inleds klockan 18.00 och avslutas klockan 19.45 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Kalle Stenberg, Åsa Wojtowicz,  
Linda Berglund och Anna Larsson 
 

1. Ordföranden öppnar mötet. 
 

2. Genomgång av föregående styrelseprotokoll. 
 

3. Vinnande klass ordinarie nattvandring 
 
Karolina räknar ihop alla som vandrat läsåret 2019/2020 för att se vilken klass som 
vunnit. Vi beslutade att endast den klass som gått mest ska få pris, detta eftersom 
relativt få vuxna har deltagit. Prispengen är 2 000 kronor till vinnande klass. 

Vi avser att fortsättningsvis betala ut vinstpengar både höst och vår med 2 000 
kronor till vinnande klass i vinstpeng varje termin. 

4. Nattvandring sommar; utfall, ”vinnare” och lärdomar 
 
I år har vi för första gången prövat att engagera vuxna i att nattvandra även på 
sommarlovet. Utifrån det antal deltagare som lagt upp en bild på vår Facebooksida, 
kan konstateras att det inte är särskilt många som vandrat i sommar. Som det ser ut 
nu är antalet priser fler än antalet vandrare. Ulrika kommer att gå igenom flödet på 
föreningens Facebooksida och ta reda på vilka som ska få pris för sitt deltagande.  
 
Alla som lagt upp en bild kommer att få pris. De priser som blir över kommer vi att 
kolla spara och dela till höstens nattvandring, förutsatt att detta är OK för respektive 
företag som sponsrat. 

 
5. Ekonomi, status 

 
Åsa meddelar att föreningen per idag har 26 000 kronor på kontot. 
 

6. Aktiviteter hösten 2020  
 
Vi vill anordna droginformation med polis och MiniMaria riktat till föräldrar till barn 
på högstadiet. Ulrika kollar upp vilka regler som gäller för folksamlingar vid 
arrangemang i skolans lokaler samt vilken tid som passar bäst för ett sådant 
evenemang. 
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Åsa kollar med MiniMaria när de har möjlighet att komma till oss, helst någon kväll i 
slutet september eller början på oktober samt om de har något färdigt ”paket” för 
infokväll tillsammans med polisen. 
 

7. Dialog med andra Föräldraföreningar;  
 
Linda ska kontakta Kullaviksskolans Föräldraförening och höra om de är intresserade 
av ett gemensamt nattvandringstillfälle till hösten och om i kan synka något mer 
samarbete med dem. 
 

8. Planering inför höstterminen 
 
a) Styrelsemöte bokas in måndag 9/11 klockan 18.30  
b) Medlemsmöte 29/9 klockan 18.00 och 26/11 årsmöte klockan 18.00, närvaro via 

Teams eller Meet om så önskas från någon av våra medlemmar, i övrigt kör vi 
möte som vanligt eftersom antalet deltagare inte kan förväntas överstiga 49 
personer. Kalle ansvarar för översyn av teknisk möjlighet till film. 

c) Information vid föräldramöten vid terminsstart; vi informerar om förra årets 
arrangemang, inköp ocn aktiviteter;  Mia Börjesson ”I huvudet på en tonåring” 
under höstterminen, redovisning av drogvaneundersökningen i början av 
vårterminen 2020, inköp och överlämnande av inredningsdetaljer till 
uppehållsrummet på högstadiet runt jul och leksaker, spel m.m. till samtliga 
årskurser under våren. På skolavslutnings-kvällen var representanter från 
styrelsen vid Nordreviken och Örsviken med omnejd och bjöd de ungdomar som 
befann sig där på glass  
 
Anna tar kontakt med rektorerna och kollar hur formen för de digitala 
föräldramötena kommer att se ut. Kommer vi kunna komma dit och medverka på 
plats? Kan vi spela i en film som rektorerna kan spela upp? Kommer det fysiska 
mötet för åk 7-9 att gå till på vanligt sätt, dvs. samling i matsalen? 
 
När vi vet hur formen för mötena kommer att se ut, ska Kalle kolla upp vilka 
möjligheter och tekniska förutsättningar som finns för att göra en film om 1-1,5 
minuter att visa vid mötena. 

 
Skolans föräldramöten är planerade enligt följande;  
 
* F-3, digital presentation kommer att skickas ut 
* Åk 4 måndag v 37 kl 18.00 
* Åk 5 tisdag v 37 kl 18.00 
* Åk 6 onsdag v 37 kl 18.00 
 
Vårdnadshavarna kommer att kunna ställa frågor skriftligt innan och under 
mötena. 
 
* Åk 7 – 9 föräldramöte v 37 torsdag kl 17.00 – 18.30. 
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d) Nattvandring ht 2020 samt prova-på-vandring; Ulrika ska uppdatera 

nattvandringsschemat och info för läsåret 2020/2021. Ulrika ber oss läsa igenom 
nattvandringsinformationen och återkomma med feedback senast den 2/9. 
 
Linda har pratat med Hemköp som sponsrat med en hel massa klubbor. Linda 
lägger klubborna i skåpet senast söndag 31/8.  

 
9. Övriga frågor; 

 
Vi pratar om vilka droger som förnärvarande används i vårt närområde. Vi har även 
noterat att polisen är mer närvarande i Billdal nu, vilket är positivt. Vi uppmanar alla 
vuxna att ringa till polisen om man ser något som inte känns OK. 
 

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

 
 

Vid protokollet /Anna Larsson 
 

Protokollet justerat/ Kalle Stenberg 


