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 Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 16 augusti 2022 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

Närvarande: Eva Dovebris, Maria Thor, Susanne Lundgren, Margaretha Bergquist, 
Digitalt: Mats Norberg, Christer Toresäter, Gun Tidestav  
Frånvarande: Ingvar Smedlund, Pernilla Johansson 

Dagordning 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 
 

3) Ekonomisk rapport  
Maria redogjorde för den ekonomiska halvårsrapporten som skickats ut. Ekonomiska 
läget följer budget och är tillfredsställande. 
  

4) Organisation, främjarstugan, kanothus och kansli 
a)  Erbjudande om styrelseutveckling från Friluftsfrämjandet Region Mälardalen. 
Beslutar att tacka nej till erbjudandet.  
 
b) Inbjudan till dialogmöte om samverkan från Region Uppsala. Beslutar att tacka 
nej till inbjudan. 
 
c) Stugkommittén har genomfört en arbetsdag  utomhus med bl a målningsarbete, 
röjt sly och vedarbete.  
 
d) Främjarstugan Uthyrningen i sommar och avsyningen har varit bra. Rutinen med 
städlista har fungerat bra men ibland har det saknats underskrift på listan.   
Beslutade att köpa in fler hinkar och svampar för rengöring av kanadensare. 
 
e) Främjarstugan uthyrning höst. Ganska få inbokningar just nu.  
 
f) Kansligruppen Susanne kallar till möte i vecka 35.  
 
g) Inventering och förteckning över tillgänglig utrustning. Pernilla och Maggan 
kommer att genomföra inventering under hösten. 
 
h) Lokalavdelningsträff i Björklinge den 8 oktober. Eva har anmält sig. Meddela om 
intresse finns att delta. 
 

5) Bidrag och stöd  
i) Beslut om återbetalning Beslut, om återbetalning av ej utnyttjade projektpengar 
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för Friluftslivets år, har kommit 18 369 kr ska betalas tillbaka till Enköpings kommun.  
   
j) Ansökan utvecklingsstöd Enköpings kommun har godkänts Friluftsfrämjandets 
ansökan om utvecklingsstöd för en ledarutbildningssatsning hösten 2022. 34 150 
kronor har beviljats. 
 

6) Information och kommunikation 
k) Utdelning av medlemsblad  Möte i främjarstugan den 17/8 för utdelning och 
utskick av medlemsbladet. 
 
l) Annonsering hösten 2022 Den 25/8 är det allmän utdelning av EP då kommer vi 
ha en samlingsannons samt en när skridskoskolan börjar. Under hösten kommer 
annonseringen inför 2023 att ses över.  
 

7) Ledarutveckling gemensamt 
m) Ledarbrev Förslag på innehåll meddelas Eva som sammanställer och skickar ut 
förslag till styrelsen. 
 
n) Utbildningsinsatser HLR och hjärtstartare för stugkommittén samt funktionärer, 
ca 15 pers. Förslagsvis vardag mellan 9-12 i Främjarstugan, 8/11 eller 10/11. 
Första hjälpen i skog och mark för ledare ca 40 pers. en vardagkväll vecka 46-47.  
Gun återkommer med exakta datum och tider. Mer information kommer finnas i 
ledarbrevet. 
 

8) Vuxenverksamhet 
o) Inget att rapportera från vuxenverksamheten. 
 
p) Ledartillgång ingen som meddelat avslut. 
 
q) Profilplagg Det har kommit in förslag på kläder till kajakledare. Mats beställer till 
Guns hemadress, Gun och Christer ombesörjer tryck av dess hos Jans Reklam. 
 
Startkit med profilkläder till nya ledare ska innehålla jacka, t-shirt och keps/mössa.  
För kajak- och MTB gäller andra kläder. 
 
Beslutade om inköp av julklapp till ledare och funktionärer. 
 

9) Barn- och ungdomsverksamhet  
r) Ledarutbildning Beslut att godkänna ledarutbildning Skogsmulle och Skogens 
värld för Linda Lindefors.  
 
s) Ledartillgång i höst Ser ok ut trots att vi tappat några ledare.  
Nästan alla äventyr är inlagda i äventyrshanteraren.  
 
t) Barnskridskoskola  Christer ansvarar för tider och ledare. 
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Skridskoledarutbildning kommer att erbjudas Anton Hager. 
 

10)  Evenemang och projekt 
u) Torsdagen den 27/8 Arrangemang på torget kl. 11-13. Gun ansvarar. 
 
v) Främjardagen 18/9 kl. 10-14. Gun ansvarar.  
 
x) Jobbcentrum Förfrågan om aktivitet den 22/9 kl. 10-14. Eva meddelar 
jobbcentrum kostnadsförslaget samt förslag till program. Gun ansvarar för 
genomförandet. 
 
y) Valdagen 11/9 Inget kaffe kommer att säljas iom att vi ej har tillgång till 
Främjarstugan. Vi kommer enbart finnas utanför och informera om vår verksamhet. 
Christer W och ev. Christer T är på plats. Lars Grimler tillfrågas. Gun ansvarar. 
 

11)  Övriga frågor 
* Fasadflaggor Beslutade att köpa in 2 stycken fasadflaggor med 
Friluftsfrämjandets logga. Gun ansvarar för inköp. 
 
* A-M Clefberg har lämnat tillbaka den A-nyckel hon haft. Kajak tillhörande A-M’s 
dotter Maria Ehrin får ligga kvar i kajakhuset så länge det finns plats. D-nyckel ska 
hämtas och kvitteras av Maria E.  
 
* Eva Björklunds kajak ligger kvar. Eva Dovebris har kontakt med anhöriga. Ev. 
kommer vi att erbjuda oss att köpa den. Mats pratar med Göran och Malte om detta. 
 
* Prioritetsordning gällande förvaring av kanoter i kanothuset:  
1. Föreningens egna kajaker och kanadensare  
2. I mån av plats aktiva kajakledares kajaker 
3. I mån av plats medlemmar kan hyra.  
 
Ledare och medlemmar som i mån av plats får förvara sin kajak i vårt kanothus 
kontaktar Yngve Thor för att kvittera ut en nyckel samt för återlämning när platsen 
inte längre ska/kan användas. 
Medlemmar som i mån av plats får förvara sin kajak i vårt kanothus kommer vi att 
fakturera årligen med 500 kronor.  
   

12)  Nästa möte Tisdag 13 september kl. 18:30. Maggan tar med fika. 
 

13) Mötet avslutades 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


