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Protokoll från Lindås Föräldrars medlemsmöte tisdagen den 29 september 2020 
Mötet inleds klockan 18.10 och avslutas klockan 19.00. 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Kalle Stenberg, Marianne Selander, 
Mikaela Samfelt Rask och Anna Larsson 
 

1. Kort genomgång av föregående läsår och medlemsmöte. 
 
Uppsummerande genomgång av förra läsårets aktiviteter. Det blev inga 
medlemsmöten under våren p.g.a. Covid-19. Vid det senaste medlemsmötet 
framfördes önskemål om att bjuda in Mini-Maria och polisen, vilket kommer att 
anordnas den 15 oktober 2020. 
 

2. Uppdraget ”klassrepresentant”.  
 
Klassrepresentanten är länken mellan föräldraföreningen och din klass, 
vidarebefordra och förmedla information om klassen, lyssna av klassen om 
eventuella önskemål som du sedan vidarebefordrar till föreningen, peppa din klass 
inför nattvandring, vandra och vinn pengar halvårsvis. Uppmuntra alla i klassen att bli 
medlemmar (100 kr/familj, Swish 1236570097), representera din klass vid 
medlemsmöte (två på hösten och två på våren). 
 
Vi diskuterar hur vi kan nå ut till eleverna med information om att de kan komma 
med önskemål till föreningen om inköp, satsningar m.m. Vi enas om att vi ska gå via 
rektorerna som i sin tur går ut till mentorerna som frågar eleverna i respektive klass. 
Vi resonerar även kring att ett sätt att nå en direkt och positiv dialog med 
ungdomarna skulle kunna vara att gå via elevrådsrepresentanterna i varje klass. 

 
Karolina ska försöka ta reda på vilka föräldrar som är representanter för respektive 
klass på skolan innevarande läsår. 
 
Vi konstaterar att mycket information från skolan kommit digitalt under hösten och 
detta har gjort att informationen från vår förening kommit lite i skymundan. 
 

3. Nattvandring – hur fungerar det, klassrepresentanternas roll mot sin klass. 
 
Ulrika går igenom vad nattvandring innebär. Information om nattvandringen finns i 
skåpen i gamla gympasalen och koden till nyckeln till omklädningsrummen kan fås 
genom att mejla till styrelsen@lindasforaldrar.se.  
 
Man kan nattvandra när som helst, men aldrig gå själv. 
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4. Ekonomi och medlemmar hösten 2020. 
 
Nuvarande saldo är nästan 34 849 kronor, varav intäkt i september 2020 är  
8 400 kronor (alltså 84 medlemmar läsåret 2020/2021). Vi behöver fler medlemmar! 
Medlemsavgiften är 100 kr/familj, Swishnummer 1236570097. 

 
5. Aktiviteter hösten 2020  

 
Vi kommer att anordna droginformation med polis och MiniMaria riktat till föräldrar 
till barn på högstadiet den 15 oktober 2020 klockan 18.00-19.30. Det går att närvara 
på plats i bamba, men också via länk. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort och 
det är viktigt att anmäla sig eftersom vi denna gång har ett maxantal på 40 personer 
p.g.a. Covid-19. 
 

6. Önskemål på händelser/aktiviteter 
 
Det har rapporterats mycket i media om att allt fler unga lär sig om sex genom 
porren. Vi har fått önskemål från föräldrar om att bjuda in professionella aktörer som 
kommer och pratar med oss föräldrar om hur vi kan prata med våra barn om sexuella 
relationer och porrens påverkan på ungdomarnas. Styrelsen ska titta på lämplig 
organisation som kan komma och berätta om detta och återkomma i frågan. 
 
Mikaela framför att det är viktigt att samarbeta med andra nattvandrings-
organisationer i närområdet. Styrelsen informerar om att detta arbete redan startat 
genom att ett vandrande möte bokats in med Nygårdsskolans nattvandrare  
den 5 oktober 2020. Syftet är att samverka och tipsa varandra om platser som bör 
besökas under vandringstillfällena, uppdelning av områden m.m. 
 

7. Nästa möte är årsmötet den 26 november klockan 18.00 i Lindåsskolan, ingång via 
bamba. Deltagande kommer att kunna ske på plats eller via Teams. 
 

8. Övriga frågor 
 
Höstens stora utmaning är att hitta de nya klassrepresentanterna för läsåret och att 
nå ut med information om hur man betalar in medlemsavgiften.  

 
 
Vid protokollet /Anna Larsson 

 
Protokollet justerat /Kalle Stenberg 


