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Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

Närvarande i Främjarstugan: Eva Dovebris, Maria Thor, Susanne Lundgren, Gun 
Tidestav, Margaretha Bergquist  
Närvarande digitalt: Mats Norberg, Christer Toresäter, Pernilla Johansson 
Frånvarande: Christer Winberg 

Dagordning 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 
 

3) Föregående protokoll OK. Bilagor som det hänvisades till i protokollet glömdes 
vid mailutskick, mailas ut igen. Bilagorna bifogas originalprotokollet som finns i 
Främjarstugan. 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Årsstämma riks 21 maj Har vi några synpunkter/något att motionera? Nej.   
 
b) Förberedelsearbete inför årsmöte Gick igenom och kompletterade 
årsmöteshandlingar, som Eva tagit fram.   
 
c) Ledarkickoff 5 februari På grund av rådande omständigheter beslutades att 
skjuta fram datumet för kickoff. Nytt datum 5 mars, Eva ansvarar för att 
information om nytt datum går ut till berörda.  
 
Diskuterade innehållet för dagen. Gun ansvarar för att ta fram förslag på detaljerat 
program till nästa styrelsemöte.  
 
d) Nya rutiner för kansliet Eva redogjorde för de nya rutinerna som tagits fram i 
kansligruppen. 
 
e) Uppgifter i främjarstugan för styrelsen Eva redogjorde för förslag på 
arbetsuppgifter på kansliet som ska skötas av styrelsen, bilaga 1. Styrelsen 
beslutade att godkänna förslaget.  
 
f) Brandsäkerheten i Främjarstugan återkoppling på de synpunkter styrelsen 
hade på brandsäkerhetsdokumenten har ej gjorts ännu. Gun tar upp det med 
Yngve Thor igen. 
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g) Säkerhetsplaner för våra äventyr Diskuterade frågan om säkerhetsplaner ska 
tas in varje tillfälle. Styrelsen beslutade att inte göra det.  
 
h) Övrigt under punkt 4  
- Styrelsen beslutade att vi kondolerar med träd vid dödsfall av registrerade 
ledare/hjälpledare (aktiva). 
- Adressetiketter till medlemsblad, Per Måwe kan ta fram vid behov. 
- Eva kommer att vara borta 7 veckor i sommar. Någon måste ta över ansvaret 
som ordförande under den perioden. Beslut tas i frågan efter årsmötet och det 
konstituerande mötet. 
 

5) Bidrag och stöd  
i) Projektstöd 2022 Enköpings kommun har beviljat projektstöd med 18 500 
kronor för ungdomsprojekt.  
 
j) Delegation att söka bidrag för Susanne Lundgren. Eva har skickat in ansökan 
till kommunen. 
 
Susanne påminner om att deltagande på våra äventyr ska rapporteras in till 
henne. För Äventyrliga familjen har Maria sammanställt våra kostnader för hela 
projekttiden. Eva och Gun sammanställer övriga uppgifter som ska rapporteras till 
kommunen. Ej använt projektstöd kommer vi få betala tillbaka. Eva ansvarar för 
återrapporten i ibgo. 
 

6) Information och kommunikation 
k) Torsdagsvandringarna annonseras i EP.  
 
Medlemsbladet vinter/vår 2022 har delats ut till ca 350 hushåll i Bredsand för att 
marknadsföra föreningen i syfte att få fler medlemmar och deltagare i våra 
aktiviteter.  
 

7) Vuxenverksamhet 
l) Ledarutbildning Styrelsen beslutade att bevilja Börge Feltser 
kajakledarutbildning i Karlstad 10-12/6 samt 12-14/8 samt att bevilja Maria 
Eriksson MTB-ledarutbildning. 
 
Vid senaste torsdagsvandringen deltog 18 personer varav 14 st köpte klippkort. 
 

8) Barn- och ungdomsverksamhet 
m) Barnledare i Fjärdhundra Det är i dagsläget ej aktuellt för Urban Holopainen 
att gå in som barnledare.  
 

9) Arrangemang och satsningar  
n) Lyktloppet Gun redovisade för deltagande i årets Lyktlopp. 70 personer deltog 
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varav 25 stycken sprang/gick hela vägen ut till Bredsand och vände. I och med att 
Christian Dahlgren flyttar behöver ny ansvarig för Lyktloppet rekryteras, Lars 
Grimler är tillfrågad om det uppdraget men har bett om betänketid. 
 
o) Övrigt under punkt 9 OK Enen har meddelat att det ej kommer att vara 
delaktiga i Äventyrliga familjen 2022. En arbetsgrupp bestående av Gun, Christer 
T och Pernilla jobbar med projektet. 
 
Styrelsen planerar en infodag på stora torget den 27/8 för att visa upp vår 
verksamhet samt marknadsföra Äventyrliga familjen och vår övriga verksamhet. 
Christer T kollar om plats måste bokas i förväg. 
 
Främjardagen preliminärt datum 18/9 i Främjarstugan. 
 

10)  Övriga frågor 
p) Förtjänsttecken gick igenom vilka som är aktuella för att tilldelas 
förtjänsttecken på årsmötet. 
 
q) Margaretha ska kolla med Tord Lillja om han har intresse att bli ledare för 
cyklingen. 
 
r) Tankesmedja 24/3 på Aronsborg, Bålsta.  
 

11)  Nästa styrelsemöte Tisdag 15/2 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt 
via Teams. Gun tar med fika. 
 

12)  Mötet avslutas 
 
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


