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 Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 22 november 2022 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg 
Föregående protokoll. 
 
Föregående protokoll har skickats och inga synpunkter har inkommit. 

 

3) Uppföljning av pågående uppdrag 
a) Inventering av tillgänglig utrustning, Pernilla och Maggan har påbörjat 
inventeringen, fortsätter/slutför den till våren. 
 
b) Städ back-up efter uthyrning, Christer. Styrelsen beslutade att anlita 
Veteranpoolen som städ back-up. Kontakt Jonas Norén tfn. 0735 85 97 70. 

 

4) Organisation, främjarstugan, kanothus och kansli 
c) Gick igenom inkommen skrivelse angående arbetsområde utanför Främjarstugan. 
Bilaga 1. På grund av det arbete som kommer att utföras behöver 
tipspromenadsspåret eventuellt att dras om, Gun kontaktar Christer Winberg 
angående detta.  
 
d) Eva rapporterade från stugkommitténs möte 14/11. Stugkommittén har beslutat 
att sänka priset på festis, korv och kaffe. 
 
e) Föreningsenkäten är besvarad och inskickad. Bilaga 2 
 
f) Julavslutning 14/12. Maggan skickar inbjudan och ordnar med förtäring. 
 
g) Den 3/12 är det avslutning för söndagsvärdarna, Gudrun ansvarar. 
 
h) Medlemsresan, Gun redovisade uppdraget. Bilaga 3, styrelsen lägger 
informationen till handlingarna. 
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i) Enkätsvaren, Gun redovisade. Bilaga 4. 
 
j) Modernisera kanslifunktionen, Gun redovisade för sitt arbete. Arbetet med 
översynen av kanslifunktionen fortsätter. 
 
k) Inbjudan till föreningsdialog 24/11, Christer T deltar. Bilaga 5. 
 
l) Nominera deltagare till nationell planeringskonferens 29/1, 2023 (digital). Eva 
nominerar Susanne Lundgren. 
 
m) Nominera till Enköpings kommunala natur- och friluftsråd. Eva nominerar Christer 
Toresäter. 
 

5) Bidrag och stöd  
n) Redovisningen för integrationsprojektet är godkänd med 8 677 kr. Förväntad 
återbetalning, av ej utnyttjade projektpengar, 1 323 kr. 
 
o) Policy ”Hållbart och inkluderande friluftsliv” är nu inlagt i ibgo. 
 

6) Information och kommunikation 
p) Medlemsblad vinter-vår 2023. Gick igenom ev. ändringar som ska göras. 
Susanne återrapporterar till Per Måwe. 
 

7) Ledarutveckling grengemensamt  
q) Rapport från utbildningarna HLR & hjärtstartare samt Första hjälpen. Gun 
rapporterade från de tre utbildningstillfällena där två av tre var mycket bra, dessvärre 
var tredje och sista utbildningstillfället under all kritik. Detta har även framförts till 
Räddningstjänsten. 
 
r) Nyhetsbrev – Ledare, skickas ut i december. Gick igenom förslag på innehåll. 
 
Medlemsaktivitet på Sportringen 9-11/12. Ska vi ha något liknande till våren? Gun 
tar upp med Ingvar. 
 
s) Ledarkickoff 11 februari 2023. Gun ansvarar för denna aktivitet. 
 

8) Vuxenverksamheten  
Christer får dålig respons från grenledarna vuxenverksamheter vid förfrågningar. 
  

9) Barn- och ungdomsverksamheten  
t) Sara Måwe har genomgått ledarutbildning Naturparkour. Eva hör med Sara om 
hon kan erbjuda sig att hjälpa till med naturparkouraktivitet i andra grupper. 
 

10) Evenemang och projekt 
u) Lyktloppet 8/1 2023 kl. 16.00, Christer ansvarar. Pernilla håller i uppvärmningen. 
Christer Winberg och Lars Grimler tillfrågas om de kan hjälpa till 
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v) Julgransplundring 7/1 2023 kl. 14.00-16.00. Kostnad 20 kr för barn och 40 kr för 
vuxen. Christer T är tomte. Pernilla, Maggan och Christer bakar. Frågan om hjälp 
med bakning bör även ställas till grenledarna.  
 

11)  Övriga frågor 
x) Årsmötet 8/3 2023 kl. 18.30. Solveig Zander är tillfrågad som ordförande. Christer 
lägger fram ett förslag på underhållning till årsmötet i form av trubadur Malin Artz 
som även håller i en musikquiz, kostnad 4 000 kr, samt att vi bjuder på 
smörgåstårta. Styrelsen beslutar att ge Christer Toresäter i uppdrag att boka Malin 
Artz till årsmötet. 
 
Diskuterade även möjligheten att bjuda in föreläsare till medlemskvällar.    
 

12)  Nästa möte Onsdag 14 december i Främjarstugan, styrelsen samlas kl.17.00. 
Avslutningen för inbjudna börjar kl. 18.30. 
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


