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Protokoll Lindås Föräldrar styrelsemöte tisdagen den 27 april 2021  
 
Adress: Karolinas paviljong, Mellanbergsvägen 21A klockan 18.00 – 19.20  
 
Närvarande: Anna Larsson, Karolina Nilo Bengtsson, Linda Berglund, Mikaela Rask,  
Åsa Wojtowicz och Ulrika Sohtell 
 

1. Ordföranden öppnar mötet 
 

2. Genomgång föregående styrelseprotokoll 
 

3. Ekonomi (Åsa)  
 
Åsa har reagerat på att vi fått in färre medlemsavgifter än vanligt. Endast 114 
medlemsavgifter har betalats in. Det noteras att kostnaden för hemsida/domän ser 
hög ut för innevarande år, men den kommer att periodiseras och bokföras på rätt år. 
Vi har 29 250 kronor på kontot. Vi har fått in bidraget på 1 000 kronor från 
Nattvandrarna Sverige. Vi är överens om att vi måste bli bättre på att nå ut till 
föräldrarna, ta tillfället i akt att påminna föräldrar att Swisha vid föreläsningstillfällen 
etc. Vi kommer även att boosta medlemsavgift på Facebook. 

 
4. Summering RFSU-föreläsning 

 
Föreläsningen var bra, föreläsarna hänvisade till många bra websidor, bland annat 
ungdomsmottagning på nätet. Föreläsarna kom med många bra tips och lyfte fram 
att det är viktigt med dialog mellan ungdomar och föräldrar. 
 

5. Status nattvandring (Ulrika) 
 
Ulrika har nyligen inventerat skåpen och noterade då att godiset är helt slut. Karolina 
handlar klubbor inför helgen. Vid genomgång av listorna från vårens nattvandringar 
såhär långt, kan konstateras att föräldrar har vandrat varje helg vilket är glädjande. 

 
6. Dialog med andra Föräldraföreningar, stående punkt (Linda och Karolina) 

 
Ingen dialog har förevarit med andra föreningar sedan det senaste mötet. Vi följer 
Kullaviks föräldraförening på sociala medier. Linda ska kontakta dem för uppdatering 
kring aktuell droganvändning m.m. 
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7. Nuläget i Billdal, drog- och händelsestatus. (samtligas input) 
 
Ulrika har noterat att det är fler bilar i området, mycket häng vid Snipen. Mikaela har 
noterat högar med ölburkar på vissa ställen, bl.a. vid pumphuset vid 
pendelparkeringen vid Snipen. Mikaela har även bevittnat några ungdomar som eldat 
på kvällen i närheten av skolan. Föreningen har även fått tips om konstig trafik på 
konstiga tider på dygnet i Nordreviken. Gruppen Nordrevikens Grannsamverkan har 
gjort inlägg på Facebook med info om att boende i området hittat en Zip-påse med 
pulver vid Örsviken. Vår förening ska lägga ut ett inlägg på Facebook och uppmuntra 
våra medlemmar att nattvandra då fler ungdomar rör sig ute. 

 
8. Medlemsmöte 18/5 (flyttat från 27/4) 

 
På dagordningen står att summera våren (två föreläsningar) och fråga medlemmarna 
om de har önskemål på nya ämnen för föreläsningar till höstterminen 2021. Styrelsen 
ska även fråga på medlemsmötet hur medlemmarna tror att vi kan engagera 
nattvandrare för sommarledigheten och berätta om förra sommarens upplägg. 
 

9. Avslutningsagerande (brännboll, glass) 
 
Angående skolavslutningen ska vi ta kontakt med rektorerna för att höra hur de 
tänker inför skolavslutningen. Anna ska ta kontakt med Petra Last och fråga vad de 
har för plan kring att samla barnen. Om skolan samlar alla barn bör vi kunna känna 
oss fria att arrangera brännboll enligt tradition.  
 
Om det inte funkar med detta arrangemang så diskuterar vi om vi ska bjuda på grill 
och/eller glass i vikarna vid fint väder. Vi lyfter frågan om arrangemang vid 
skolavslutningen med medlemmarna och frågar om någon kan tänka sig att var med 
och arrangera. 
 
Om det blir aktuellt med korvgrillning kommer Linda att ta kontakt med Hemköp 
gällande sponsring med korv, bröd och/eller glass. Eventuellt kan vi bjuda på Festis i 
samband med brännbollen och flytta grillningen till senare på kvällen. 
 

10. Planering höst 
 

a. Styrelsemöte bokas in den 24 augusti 2021 hos Karolina på Mellanbergsvägen 21 
 

b. Medlemsmöten, vi väntar med att boka in datum tills vi fått besked från skolan om 
datum för brukarråd 

 
c. Information vid föräldramöten terminsstart d. Föreläsningar, aktiviteter, Anna tar 

kontakt med Petra Last och stämmer av om datum för föräldramöten och brukarråd 
är inplanerade.  
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Ulrika föreslår att vi bjuder in en representant från Suicide Zero/Livsviktiga Snack för 
en föreläsning till hösten 2021. Hon kommer att beställa varsitt exemplar till oss alla 
av ”Livsviktiga snack”, en bok riktat till föräldrar till barn 9-12 år. Även önskvärt att 
åter bjuda in polisen till en föreläsning för föräldrarna. 
 

11. Övriga frågor; 
 
Mikaela lyfter frågan om sommarnattvandring, vi diskuterar om det är värt att pröva 
igen. Vi beslutar att lyfta frågan på medlemsmötet. 
 
Inköp till skolan; Ulrika har bett Petra återkomma med önskemål kring inköp. Andra 
förslag som framförs är basket- och fotbollar, tennisbollar, hopprep, gympamattor, 
asfaltskritor, innebandymål samt några bollar och klubbor för detta ändamål. Anna 
ska ordna med inköp nästa vecka. Budget är cirka 8 000 kronor. Övriga hjälper till 
med inköp. 
 

12. Nästa styrelsemöte blir den 24 augusti 2021 hos Karolina på Mellanbergsvägen kl 18. 
 
 
Vid pennan  Justeras 
 
 
/Anna Larsson  /Åsa Wojtowicz 

 


