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Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte #2 2022, 220425 
Mötet hålls hemma hos Karolina, inleds klockan 18.15 och avslutas klockan 19.45. 
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Marie Lidander, Lilly Kihlbom och Kalle 
Stenberg  
 

1. Ordförande öppnade mötet 
2. Genomgång av föregående protokoll 

 Suicide Zero har vi haft 
 Skärmtid på nätet/Säkra varje unge: Vi står på väntelista och de skulle höra av sig 

när de drar igång igen, det har de inte gjort.  
 Skolavslutningen 14/6: Beslut: Vi kör på planen mellan Örsviksvägen och 

Nordreviksvägen; brännboll, korvgrillning som tidigare år. Vi plockar fram ett 
informationsmaterial i god tid. Vi behöver prata med Hemköp om korv, korvbröd, 
senap/ketchup, dricka, kol o.s.v. exvis 200 korvar. Tidigare år har Mikaela och 
Anna haft hand om det. Marie tar kontakt. Vi behöver grill (Karolina), 
brännbollskit (Kalle) 

 Inköp till skolan: Ingen respons från Åsas dotter. Förslag: fotbollar, basketbollar, 
innebandybollar, nät till målen (Karolina kollar), pingisracketar, pingisbollar, 
kortlekar, tennisbollar, kritor, hopprep 

o Vi håller oss till XXL 
o Karolina löser detta torsdag/fredag v17  
o Delas ut på Lindåsskolans tisdag 10/5. 
o (Vi borde märka upp det vi köper så att det inte får fötter) 

3. Dialog med andra föräldraföreningar (stående punkt) 
 Kullaviks föräldraförening har tyvärr avslutat sin verksamhet 
 I övrigt inget att rapportera 

4. Medlemsmöte 16 maj (Brukarråd är satt till 24/5, justera?) 
 Beslut: Justera till 24/5 
 Informera om vad vi har gjort under våren, Lindåsskolans dag och inför 

avslutningen, sommarnattvandring, klassrepresentanter, info om om hur man tar 
sig in (lås och nycklar). 

 Lilly håller i mötet i Ulrikas frånvaro, Ulrika förbereder presentationsunderlaget 
o Kallelse stäms av mellan Ulrika och Lilly och bör gå ut från Lilly  

5. Status nattvandring 
 Ulrika skickar mail går ut efter mötet om höstterminens vinnare till 

föräldrarepresentanter och på hemsidan. Ta med info om hur man tar sig in (lås 
och nycklar) 

 Okänd status, Karolina går förbi under v17  
 Låset är fortfarande inte bytt, vi behöver påminna om att man går in i pojkarnas 

omklädningsrum och får gå igenom till flickornas. 
o Till medlemsmötet 
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 Ingen ny information från Nattvandrarna  
6. Nattvandringstävling sista två veckorna 

- Beslut: vi kör v22-24, vinnare dras v25 
- Ulrika uppdaterar nattvandringsschemat enl ovan och får till utskicket så 

snart som möjligt. Utskicket bör finnas hos våra partners/sponsorer och gå ut via 
rektorerna med PIM. 
- Status sponsorer? 
- Marie, Nordgårdens Linnea, nya blomsteraffär, Hemköp och Kitchenwiz 
- Lilly, Nordiska Galleriet, Bellis, Sats och The Y, Pollpohab, Lasse Maja 
- Linda, Nordgårdens Bageri, Paintballfabriken 
- Ulrika, Sociale och Happy Homes 
- Karolina, Vinga Deli, Rebel Kidz, Downstairs och ICA 
- Kommunikation: Mål för att detta ska gå ut v20 vilket innebär att vi behöver vara 
klara söndag 8/5, alla ser till att vi får logotyperna. Ulrika har en mall för 
utskick/plakat  

7. Lindåsskolans dag, tisdag 10/5 kl 15-17,  
 Marie, Lilly kan delta, Karolina försöker lösa det och Ulrika ansluter ca 16. Kalle 

kan inte delta. Linda och Åsa? 
 Tankar kring lotteri:  

o Vi köper in hinkar på typ Rusta till varje klass (låg & mellan) 
o Gå ut i klasserna nu på torsdag i varje klassrum och informera om att 

bidra med en sak per elev som läggs i hinken 
o Samlas in nästa fredag (förh fyllda) 
o Fördela så att det blir lika med cellofan och snöre 
o Barnen springer runt på dagen och säljer lotter, prisutdelning typ 16.30 
o Beslut: Vi gillar idén jättemycket men hinner inte nu, Lilly sammanställer 

information och vi tittar på hur vi kan göra det nästa år 
 Vi får ha ett bord vid ingången till Bamba 

o Informera om vad vi gör och varför vi finns till  
o Plakat (2 st inramade A4, Karolina fixar ramar) med  

 Kort, allmän information  
 Vår plan för skolavslutningen 
 Swish-nummer/kod för att stötta skolan och barnen direkt 

o Skål med klubbor (Marie kollar med Hemköp och tar med skål) 
 Om barnen tar en klubba får de en flyer som de ger till sina 

föräldrar 
 Information om avslutningen 
 Vad vi gör, att pengarna går oavkortat till barnen och 

skolan 
 Swisha med QR-kod 

o Rekvisita: Hänga upp Nattvandrarjacka på galge framför bordet eller i 
fönstret, Lilly köper lite ballonger samt våra inköpta bollar o.s.v. 

o Karolina tar med ett bord och duk 
 Lilly kollar med blommor och en vas som kan lottas ut till de som blir medlemmar 

o Marie ordnar med skål och lappar till det lotteriet 
 Ca kl 16.30 vill vi lämna över de inköpta sakerna till rektorerna. Kommunikation: 

med Megafon? Kalle kollar bord, Megafon eller mikrofon/högtalare med skolan. 
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8. Övriga frågor 
 Lägg upp 4 protokoll: från styrelsemöte november, årsmöte i december, 

konstituerande och möte #1 på hemsidan (Karolina) 
 

9. Nästa möte aug (skolstart 17 aug) 
Vi vill och ska vara med på läsårets föräldramöten. Nästa möte 17/8 kl 18.00 hos 
Karolina.  
 
 
 
 
Vid protokollet /Kalle Stenberg 
 
 
 
 
 
Protokollet justerat / Lilly Kihlbom 


