
Protokoll från Lindås Föräldrars styrelsemöte, 220824.   
  

Mötet hålls via Meet. 19.00- 20.00  
Närvarande: Ulrika Sohtell, Karolina Nilo Bengtsson, Marie Lidander och Linda Berglund.  
Cc: Karl Stenberg och Åsa Wojtowicz  
 

1. Ordförande öppnade mötet  
  

2. Genomgång av föregående protokoll  
  

3. Nuläge ekonomi  
  
Vi har inte fått in några nya uppgifter angående ekonomin från Åsa. Det har 
förmodligen inte hänt så mycket på kontot sedan vårt senaste möte. Vi uppdaterar 
nästa möte när vi har fått in nya medlemsavgifter.   
  

4. Vinnare sommarnattvandring i samarbete med lokala företag  
  
Vinnare är; Maud Willardsson Engström och Dan Engström, Michaela och Fredrik 
Rask samt Elisabeth Lundqvist och Lena Fröberg. Vi presenterar vinnarna på 
föräldramötet samt lägger upp information på hemsidan. Linda kan åka och lämna 
vinsterna till respektive vinnare. De resterande presentkorten används för att 
uppmuntra höstens nattvandring. Karolina gör ett inlägg på hemsidan. FB-ansvarig 
gör inlägg där.  
  

5. Skolstart och närvaro vid föräldramöten ht-22  
 

Vi gick igenom presentationen som uppdaterats av Ulrika för samtliga föräldramöten 
HT. Bra och viktigt att vi kan närvara vid så många möten som möjligt och påminna 
alla föräldrar om att swisha medlemsavgiften som är 150 kronor/familj.   
Det är även viktigt att respektive klass utser en klassrepresentant till 
föräldraföreningen med deadline v 38.   
 

Vi ska bjuda in till terminens första medlemsmöte som är den 4/10 på Lindåsskolan. 
Ulrika deltar digitalt den 25/8 när rektorerna spelar in film till föräldramötena. Den 
6/9 deltar Ulrika, ev. Karolina och Linda. Den 27/9 kan Marie närvara (Ulrika 
bortrest). Kan Åsa och Kalle närvara vid dessa möten?  
 

         6.   Planering av aktiviteter läsåret 22/23   
 

• Marie kontaktar Säkra varje unge angående föreläsning om 
ungdomar och skärmtid. Vi hoppas den kan genomföras under hösten.  
• Den återkommande drogvaneundersökningen genomförs i slutet 
på terminen och presentation av denna planeras tillsammans med Polis och 
MiniMaria för Q1 23.  

  
  

 



7. Kommande möten  
  

• Medlemsmöte 4/10 kl 18.00   
  

• Styrelsemöte 7/11  kl 18.00  
  

• Årsmöte 22/11 kl 18.00  
  

• Styrelsemöte  23/1-23 kl 18.00  
  

• Styrelsemöte 12/4 kl 18.00  
  

• Medlemsmötet under våren är ej bestämt ännu. Vi inväntar 
datum för Brukarrådet på skolan.  

  
  
8. Övrigt   

  
• Det är många i styrelsen som slutar sina engagemang i samband 
med årsmötet i år. Åsa och Ulrika meddelade sin avgång inför föregående 
årsmöte, med avslut nov 2022. Lilly har avlutat sitt styrelseuppdrag p.g.a. 
skolflytt av barn inför denna termin. Karolina meddelade under sommaren att 
hon har begränsad möjlighet att delta aktivt under hösten samt sin avgång 
nov 2022. Linda meddelade på detta möte sin avgång nov 2022.   
Vi har ett otroligt viktigt uppdrag i att rekrytera och sprida informationen om 
behov av nya styrelsemedlemmar. Hur gör vi för att rekrytera in nya personer 
i styrelsen? Alla ombeds fundera om de redan nu vet personer som kan vara 
intresserade av att vara en del av LSFF och ta kontakt med dessa så de kan 
börja omgående. Ett förslag som också kom upp är att Karl skriver ihop ett 
dokument som beskriver uppdraget att vara med i styrelsen så att vi kan nå ut 
till ännu fler.   

  
• Present till Lily som avgående styrelseledamot. Ulrika har en 
presentidé och löser detta. 

  
• En ändring i nattvandringsschemat behövs. Det skall stå: Karolina 
Nilo Bengtsson 8C och 6B.  

  
  

  
Vid protokollet                                          Justeras  
/ Linda Berglund  / Marie Lidander  
 


