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Protokoll Lindås Föräldrars styrelsemöte tisdagen den 24 augusti 2021 
 
Adress: Karolinas paviljong, Mellanbergsvägen 21A klockan 18.15 – 20.00 
 
Närvarande: Karolina Nilo Bengtsson, Linda Berglund, Mikaela Rask, Åsa Wojtowicz,  
Ulrika Sohtell och Anna Larsson 
 

 
1. Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

 
Ulrika har ännu inte fått återkoppling från Suicide Zero angående eventuellt 
evenemang under hösten 2021, hon ska ta tag i den möjligheten igen inom kort. 
 
Inköpen till skolan har gjorts och levererats enligt plan under maj månad. 

 
2. Ekonomi (Åsa)  

 
Åsa har sett över transaktionerna på bankkontot. Det enda som hänt sedan senast är 
utbetalning av utlägg för saker till eleverna, arvode till föreläsare och utbetalning av 
prispeng till den klass som vann nattvandringstävlingen vt-2021. Aktuellt saldo på 
kontot är 9 800 kronor. Det konstateras att det behövs påfyllning i kassan. En 
kommande kostnad är vinst till den klass som vinner nattvandringstävlingen. 

 
3. Vinnare nattvandring vt-2021 samt upplägg nattvandring åk 1-8 samt åk 9 

 
Vinnare blev klass 6 Aoch vinsten har betalats ut till klassen under juni månad. 
 
Vi diskuterar framtida upplägg kring vilka klasser som ska delta i 
nattvandringstävlingen. Vi är överens om att förstapris är 2 000 kronor/termin, 
andrapris 1 000 kronor/termin. 
 
Under höstterminen 2021 tävlar alla klasser mot varandra. Under vårterminen 
sträcker sig tävlingen t.o.m. sista helgen i maj 2022. Då vinner förstapristagaren  
2 000 kronor eller en pizzakväll med klassen. Andrapristagaren vinner 1 000 kronor 
till klasskassan.  
 
Veckorna 22 och 23 kommer vi att uppmuntra föräldrarna på Lindåsskolan att 
nattvandra genom samarbete med lokala företag precis som sommaren 2020 när vi 
körde ”sommarnattvandring” med fina priser. De vuxna som vandrat flest gånger 
under dessa veckor vinner fina presentkort hos lokala företag.  
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Linda ska ta kontakt med lämpliga sponsorer för att höra om möjlighet för sponsring 
med presentkort på aktiviteter för klasserna i årskurs 9 som pris och som incitament 
för föräldrarna till dessa barn att nattvandra. Vi ska samtliga hjälpas åt angående 
vinster men Linda ska återuppta kontakten ned Paintbollcenter för möjlighet till ett 
större pris åt en klass. 

 
4. Skolstart och närvaro vid föräldramöten ht-2021; 

 
Enligt uppgift från skolan är alla föräldramöten digitala även i år. Vi går igenom den 
presentation som vi visade vid mötena ht-2020. Ulrika ska snarast uppdatera 
presentationen inför höstens möten. Viktigt att påminna alla föräldrar om att Swisha 
medlemsavgiften som är 150 kronor/familj. Även viktigt att respektive klass utser en 
klassrepresentant till föräldraföreningen. Vi ska bjuda in till terminens första 
medlemsmöte som är den 30/9. Mötet kommer att var digitalt. 
 
Åsa ska undersöka möjligheten att ta fram en QR-kod till mötena för att underlätta 
för alla att Swisha. 
 
Följande styrelsemedlemmar ansvarar för att informera vid respektive föräldramöte; 
 
6/9 17.30 Åk 3 KALLE 
7/9 17.30 Åk 7 ULRIKA 
9/9 17.30 Åk 1 och Åk 2 ANNA 
14/9 17.30 Åk 4 och Åk 5 ÅSA 
21/9 17.30 F-klass ÅSA 
27/9 17.30 Åk 6 KAROLINA 
Gällande Åk 8 och Åk 9 är datum inte klara än VI INVÄNTAR SVAR FRÅN REKTORERNA 

 
5. Planering av datum för styrelseaktiviteter under hösten, våren planeras längre fram 

 
a. Vi bokar in styrelsemöte den 16 november 2021 klockan 18.00 på Åsas kontor  
b. Årsmöte 23 november 2021 på skolan 
c. Medlemsmöten 30 september och 23 november (årsmöte) 

 
6. Planering av aktiviteter höst 

 
Vi har ingenting bokat ännu. Önskemål finns om att bjuda in Suicide Zero och Ulrika 
ska kolla upp detta. Vi kommer även att lyssna in medlemmarnas tankar och idéer i 
samband med medlemsmötet den 30/9. 

 
7. Övriga frågor 

 
Mikaela lyfter frågan om behov av påfyllnad av styrelsemedlemmar då Mikaela och 
Anna kommer att avsluta sina engagemang i styrelsen efter årsmötet i november. 
Alla ska hålla ögonen öppna. 
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Ulrika ska ta kontakt med Nattvandrarna gällande deras kursutbud och stöttning som 
vi har efterfrågat och Åsa kontaktar Västtrafik om busskort. Mikaela erbjuder sig att 
hämta upp dessa kort hos Västtrafik.  
 
Åsa har fått en låda med nattvandrarprylar. Vi diskuterar hur dessa kan användas och 
eventuellt delas ut till elever och/eller nattvandrare. Ulrika ska gå till skolan inom 
kort och sätta upp nya plastfickor i nattvandrarskåpen. Karolina ska inventera 
förrådet av godisklubbor. 
 
Styrelsen anser att baksidorna av byggnaderna på skolgården borde vara mer 
upplysta när det är mörkt för att skapa större trygghet där på kvälls- och nattetid. 
 

8. Nästa styrelsemöte är den 16 november 2021. 
 

 
Vid pennan  Justeras 
 
 
/Anna Larsson  /Åsa Wojtowicz 

 


