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Protokoll från Lindås Föräldrars Konstituerande styrelsemöte den 2 februari 2021 
Mötet inleds klockan 18.25 och avslutas klockan 19.40. 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Linda Berglund, Mikaela Samfelt Rask, 
Åsa Wojtowicz, Kalle Stenberg och Anna Larsson 
 

1. Genomgång av protokoll från årsmötet samt konstituerande mötet. Protokollet ska 
läggas upp på hemsidan och distribueras till klassrepresentanterna. 
 

2. Fördelning av arbetsuppgifter inom styrelsen. 
 

a) Karolina Nilo fortsätter som webbansvarig, att sköta websidan, lägga upp 
protokoll och händelser. 

b) Mikaela Samfelt Rask tar över ansvaret som SoMe-ansvarig, sköta FB-kontot, 
lägga upp inlägg och händelser. 

c) Kalle Stenberg och Ulrika Sohtell kommer att ansvara för nattvandringen, 
”kalender”, skåpunderhåll, vandringsstatistik, dialog med föreningen 
”Nattvandrarna Sverige”. 

d) Karolina Nilo och Linda Berglund fortsätter ansvara för samarbeten/dialog med 
andra Föräldraföreningar i närområdet. 
 

3. Planering av datum för styrelseaktiviteter. 
 
a) Styrelsemöten bokas in den 13 april och den 24 augusti klockan 18 hos Karolina 

Nilo,  
vi avvaktar att besluta om datum för vårt möte i november. 

b) Årsmöte; vi väntar med att besluta om datum för detta tills vi vet datum för 
brukarråd. 

c) Medlemsmöten, nästa möte planeras till den 25 februari 2021 samt 27 april 
klockan 18, vilket är samma datum som för brukarrådet. Vi avvaktar med att 
bestämma datum för möte augusti/september. 
 

4. Planering av aktiviteter våren 2021. 
 
a) Föreläsning RFSU, Anna Larsson tar upp kontakten med dem och fråga om de kan 

erbjuda föreläsningen online 
b) Skolavslutningen 15 juni 2021, vi diskuterar alternativ till brännbollsturnering 

beroende på status gällande Covid-19 i samhället. Vi konstaterar att det ena inte 
utesluter det andra. Ett annat alternativ är korvgrillning vid någon av vikarna. Vi 
avvaktar beslut kring detta till styrelsemötet i april 2021. 

c) Inköp, vad och till vilka årskurser; Ulrika Sohtell har skickat frågan till rektorerna 
och avvaktar svar. Ulrika Sohtell kommer även att, med rektorernas hjälp, ställa 
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frågan till elevrådet. Vi kommer även att skicka ut frågan till alla föräldrar via 
mejl. Vi beslutar redan nu att köpa in pingisbollar till högstadiet.  

d) Kajsa Asp, föreläsningen om kost och välmående. Ulrika Sohtell tar ny kontakt 
med henne igen och vi är eniga om att försöka boka in henne så snart som 
möjligt. Eventuellt kan även skoleleverna även koppla upp sig och lyssna/närvara 
via Teams etc. 

 
5. Nattvandring våren 2021; vi går igenom schemat våren 2021 och diskuterar tiderna 

för nattvandringen. Det är uppskattat om de som vandrar även fortsätter efter 
klockan 24. Vi lyfter frågan vid nästa medlemsmöte om det finns intresse av att vara 
med flexibel med tiderna, att föräldrar turas om och går två timmar var och byts av. 
Karolina Nilo lägger upp det uppdaterade schemat på hemsidan. Mikaela Samfelt 
Rask gör ett inlägg med en påminnelse/blänkare på Facebook med länk till nya 
schemat. 
 

6. Samarbete Nattvandrarna 
 
- Medlemskap och info, medlemsavgiften om 300 kronor är inbetald för 2021, 

varav 1000 kr återbetalas, dvs föreningen får 700 kr av Nattvandrarna. Vi måste 
se över jackor och västar, vi behöver inventera hur många som finns och om 
något behöver kompletteras. 

- Försäkring 
o Vid tecknade av medlemskap är samtliga som nattvandrar i 

nattvandringsjackor- eller västar försäkrade. Nattvandrare behöver fylla i 
en blankett för att försäkringen ska gälla. Ulrika pratar med Nattvandrarna 
för att få reda på hur detta går till. 

- Busskort 
o För att man ska få åka buss behöver man ha ett busskort, det räcker inte med 

jacka 
o Ulrika pratar med Nattvandrarna och ber om instruktioner för hur vi begär 

busskort till samtliga jackor 
- Utbildning, Första Hjälpen 

o Utbildning i “Att Nattvandra” samt Första Hjälpen finns och styrelsen önskar gå 
på dessa så snart tillfälle ges.  

o Förslag att styrelsen går denna utbildning först, därefter övriga intresserade 
o Ulrika kollar med Nattvandrarna hur detta görs och när 

 
7. Resultat nattvandringen ht 2020, Kalle Stenberg hämtar listorna nu till helgen, 

summerar och meddelar vilken klass som vunnit. Det som är kvar är vinster på 
Paintball och de vinster som är kvar ska ges ut till den klass som gick mest 
höstterminen 2020. Frågan lyfts om vi ska dela ut vinster till de som går storhelger 
under våren? Vi beslutar att hålla denna ”morot” till sommarmånaderna. Vi kommer 
diskutera detta vidare vid styrelsemötet den 13 april 2021. Vi kommer åter igen att 
lyfta frågan till medlemsmötet hur vi engagerar fler föräldrar att nattvandra. Vi 
diskuterar om vinstsumman till klasserna ska höjas. I så fall tycker vi att minst 10 
föräldrar ska gå/termin. ”Ni som har fler än 10 föräldrar per klass” har möjlighet att 
vinna 3 000 kronor. 
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8. Planering av dagordning m.m. inför medlemsmötet den 25 februari 2021. 
- Datum och innehåll för föreläsningar under våren 
- Information om nattvandring 

o Schema 
o Resonera kring hur vi kan få upp engagemanget kring nattvandring 

§ Alternativa tider för vandring? 
o Vilka är föräldrarepresentanter? Karolina fortsätter sitt detektivarbete och får 

Ulrikas lista och kompletterar listan. 
 

9. Övriga frågor. 
Karolina byter adress på hemsidan från Ulrikas privata till c/o EcoPeak (Kalle noterar 
att det är fel adress (Kungsporten) på ecopeak’s hemsida) 
 

10. Nästa möte är den 13/4 2021 klockan 18.00 hos Karolina. 
 

 
 
 
Vid protokollet /Anna Larsson 

 
 
 
Protokollet justerat/ Kalle Stenberg 


