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Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 18 oktober 2022 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

Dagordning 
 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg 
Inbjudan från Region Mälardalen, Julklapp och föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll har skickats ut men ej hunnit godkännas av ordförande, 
Susanne meddelade att hon ej deltagit på föregående möte, detta justeras av 
sekreterare omgående. Övriga synpunkter på protokollet kan lämnas till sekreterare. 

 

3) Uppföljning av pågående uppdrag 
a) Inventering av tillgänglig utrustning, Pernilla och Maggan – Ej ännu påbörjad. 
 
b) Städ back-up efter uthyrning, Christer – status okänd. 
 
c) Test av resursbokningssystemet, Björn – Pågår för fullt. All utrustning från 
Örsundsbro är inlagt och alla ledare har fått behörighet att boka. Örsundsbro är först 
ut att testa. Avvaktar med vem/vilka i Enköping som ska ha behörighet tills 
inventeringen är gjord. 
 
Fråga om hur tändstålen ska läggas in i systemet kom upp. Styckevis eller alla i en 
”klump”. Synpunkter lämnas till Björn. 
 

4) Ekonomi 
d) Maria redogjorde för ekonomin kvartal 3. Resultatet är ca 20 000 plus. 
Hyresintäkterna för stugan är positivt, dock ej så mycket för kanotuthyrningen. 
Intäkter deltagaravgifter för både barn och vuxna släpar efter. 
 

5) Organisation, främjarstugan, kanothus och kansli 
e) Föreningsenkät från Enköpings kommun gicks igenom och besvarades. 
 
f) Medlemsutveckling 2021-2022, bilaga 1. Medlemsutvecklingen har generellt 
minskat med 2,5%. Enköping har dock ökat med 3,5% vilket är positivt.  
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g) Medlemsresan, bilaga 2.  
 
Inför årsmötesplaneringen får Gun i uppdrag att titta närmare på dessa två punkter. 
  
h) Modernisera kanslifunktionen. Gun åtar sig att ta fram en 
processbeskrivning/checklista för kanslifunktionen. Diskuterade om funktionen kan 
digitaliseras. 
 
i) Rapport från KFR – Kommunala friluftsrådets möte 3 oktober. Eva informerade 
från mötet. Främjandet har fått en förfrågan om en plats i rådet. Styrelsen 
beslutade att på årsmötet välja en representant till friluftsrådet. 
 
j) Riktlinje/policy för Hållbart och inkluderande friluftsliv, bilaga 3. Styrelsen 
beslutade att anta framtagen policy som vår. 
 

6) Bidrag och stöd  
k) Redovisning för integrationsprojektet är inskickad till kommunen, bilaga 5. 
 
l) Föreningsbidrag, ansökningsperiod 15 oktober – 30 november, bilaga 4. Fundera, 
till nästa möte, på projekt vi kan söka bidrag för. Mats ställer frågan till barn- och 
ungdomsledarna och Christer till vuxenledarna.  
 

7) Information och kommunikation  
m) Medlemsenkät, bilaga 6. Inkomna svar redovisades. 
 

8) Ledarutveckling grengemensamt  
n) Anmälningsläget till utbildningarna. 
HLR och hjärtstartare: 7 anmälda 
Första hjälpen i skog och mark 
14/11: 13 anmälda 
17/11: 5 anmälda 
Gun och Gudrun ombesörjer att det serveras kaffe och smörgås vid samtliga 
utbildningstillfällen.  
 

9) Vuxenverksamhet    
o) Vandringar: Avgift helgvandringar samt annonsering torsdagsvandringar, bilaga 7. 
Gun har tagit fram förslag på att helg-/kvällsvandringar ska ingå i avgiften om 100 
kronor per termin, som medger deltagande i torsdagsvandringar, tisdagscykling och 
MTB. Deltagare från andra föreningar betalar 50 kronor per gång.  
Styrelsen beslutade att som en tidsbegränsad satsning för att främja friluftslivet 
godkänna förslaget fram till årsmötet 2023. Därefter görs en utvärdering. 
Gun återkopplar beslutet till Lars Grimler. 
 
Styrelsen beslutade att återgå till annonsering av torsdagsvandringarna.  
 
p) Ny hjälpledare vandring, Signe Padgett. Styrelsen beslutade att hon går med 
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som hjälpledare resten av året och beviljas utbildning nästa år om det är lämpligt. 
 

10)  Barn- och ungdomsverksamhet  
q) Ledarutbildning, Naturparkour påbyggnad för Sara Måwe. Styrelsen beslutade 
att godkänna utbildningen. 
 
r) Skogsmulle 65 år – ska vi uppmärksamma det? Skogsmulle är redan väldigt 
närvarande i våra barngrupper så någon särskild uppvaktning anses inte vara 
nödvändig.  
 
s) Intresse finns att starta och leda ny barngrupp (Knopp) i Hjälsta – Klara Haglund. 
Mats tar kontakt med Klara. 
 
Deltagande i våra barngrupper, 150 barn fördelat med 90 barn i 7 grupper i 
Örsundsbro och 60 barn i 4 grupper i Enköping.  
 

11) Evenemang och projekt 
t) Rapport Främjardagen. Dagen blev mycket lyckad. Många aktiviteter och bra 
väder lockade många besökare. 
 
u) Rapport evenemangsdagen med Jobbcentrum 22/9. Gun redogjorde för dagen, 
där 7 + 6 personer deltog, och som var mycket uppskattad. 
 

12)  Övriga frågor 
v) Inbjudan till workshopträffar ”För ett socialt hållbart Enköping” dagtid 17/11 och 
15/12. Inget intresse att delta från styrelsen. 
 
x) Planering inför årsmöte 2023 
- Dag och tid: Onsdag 8/3 kl. 18.30 
- Framtagande av Verksamhetsplan och budget 2023. Maria, Mats och Gun 
- Uppdatering av Strategisk plan för 3 år. 
- Framtagande av Verksamhetsberättelse. Eva 
- Framtagande av Ekonomisk redovisning och bokslut. Maria 
 
y) Inbjudan från region Mälardalen att nominera deltagare till regionens  
gemensamma planeringskonferens den 29 januari 2023, senast den 12 december 
ska nomineringen vara inne. Ta med frågan till styrelsemöte i november. 
 
z) Julklappar - Eva meddelar Gun hur många som ska köpas in. 
 
å) Kajaksektionen har haft möte och det har framkommit önskemål om att sommartid 
ha tillgång till vattenslang, ner till kanothuset, för att kunna spola av kanoterna. 
Styrelsen beslutade att ge kajaksektionen i uppdrag att köpa in vattenslang och 
extra utkastarnyckel till kanothuset. 
 
* Klargörande - Kajaksektionen går ej med förlust. 
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* Fler kanslivakter behövs. 
 
* Telefonen på kansliet fungerar ej. Susanne får i uppdrag att se över och försöka 
lösa problemet. 
 
* Bredband Tele 2 – ska vi fortsätta eller övergå till fiber via Lidéndata. Yngve ges i 
uppdrag att se över vilka möjligheter som finns. 
 
* Främjarstugans öppethållande 2023 har diskuterats. Söndagsöppet 15/1 – 2/4. 
 
   

13)  Nästa möte Tisdag 22 november kl. 18:30. Pernilla tar med fika. 
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


