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 Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 13 september 2022 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

Dagordning 
 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg 
Främjardagen, Kommunbidrag, Träff vandringsledare 
 

3) Organisation, främjarstugan, kanothus och kansli 
a) Eva rapporterade från stugkommitténs möte 220901. 
 
b) Eva rapporterade från kansligruppens möte 220906. Behovet av personer som 
kan sitta kanslivakt är stort. 
 
c) Uppdrag ”Inventering och förteckning över tillgänglig utrustning”. Pernilla och 
Maggan bokar in ett möte efter att stugkommittén har haft sin arbetsdag och gått 
igenom vad som kan rensas ut. 
 
d) Resursbokningssystemet. Björn har haft fel access till systemet och har ej kunnat 
göra något. Nu jobbar han vidare med att lägga in utrustning som sedan kan testas 
av ledare. 
 
Diskuterade nyckelskåp till kanothuset, förslag på avdelning i huset med olika 
nycklar. 
 
Styrelsen gav Pernilla Johansson i uppdrag att köpa in ett nyckelskåp, samt att ge 
stugkommittén i uppdrag att utforma ett förslag (ritning) på hur det ska se ut och ta 
fram en preliminär kostnad. 
 
e) Uppdrag ”Städ back-up efter uthyrning” Christer jobbar vidare med att ta fram en 
kontakt som vi med kort varsel kan kontakta för städning av Främjarstugan efter 
uthyrning. 
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4) Bidrag och stöd  
f) Om det blir aktuellt med ombyggnation i/av kanothuset kan vi eventuellt söka 
utvecklingsstöd för detta.  
 
Vid ansökan om kommunbidrag har Riktlinjer för inkludering saknats. Eva letar vad 
dessa kan finnas. 
 

5) Information och kommunikation  
g) Medlemsenkät – punkten tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
h) En artikel i tidningen Friluftsliv kommer eventuellt att handla om Främjarstugan – 
Eva ansvarar.  
 

6) Ledarutveckling grengemensamt  
i) Utbildning Första hjälpen i skog och mark ligger ute i aktivitetskalendern med 
datum 14/11 och 17/11. Christer och Mats påminner vuxen- respektive barnledare 
om utbildningen.  
 

7) Vuxenverksamhet    
j) Vandringsledarutbildning – styrelsen beslutar att godkänna utbildning för Ahn 
Lundgren den 14 - 16/10.   
 
k) Kanotvagn, hinkar och svampar till kanadensarna är inköpt. Vagnen är monterad 
och står i kanothuset. 
 
l) Profilplagg – kajakledare. Beslutet om vilka plagg som ska köpas in ligger hos 
ledarna. Beställning görs till våren. 
 
m) Vandringsledarträff. Eva och Christer bjuder in till vandringsledarträff för att se 
över helg- och kvällsvandringarna. 
 

8) Barn- och ungdomsverksamhet  
n) Ny hjälpledare Frilufsarna Bredsand. Styrelsen godkänner ledarutbildning för Ahn 
Lundgren samt barnskridskoledarutbildning för Anton Hager. 
 
o) TVM-invigning 10 – 11/9, ungdomsprojektet.  
 
Alla verksamheter, utom i Bredsand, är igång. Det är få anmälningar till grupperna i 
Enköping. Behöver marknadsföras? 
 

9) Evenemang och projekt 
p) Torgdagen var en succé! Mycket folk och stort intresse för vår verksamhet 
visades. 
 
q) Information utanför Främjarstugan på valdagen ställdes in. 
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r) Främjardagen den 18/9. Gun och Christer träffas den 14/9 för genomgång. Gun 
har full koll och ett gediget schema är framtaget. EP är kontaktade. 
 
   

10)  Nästa möte Tisdag 18 oktober kl. 18:30. Pernilla tar med fika. 
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


