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Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 14 december 2022 kl. 17:00 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg 
Behov av hjälpledare MTB. 
 

3) Föregående protokoll 
Under punkt 4 d i protokollet daterat 221122 ska det stå ”Styrelsen beslutade att 
sänka priset på festis, korv och kaffe”. 
 

4) Uppföljning av pågående uppdrag 
Gun jobbar vidare med översynen av kanslifunktionen. 
 

5) Organisation, Främjarstugan, kanothus och kansli 
Mötesdatum januari – februari. Styrelsemöte 17 januari och 14 februari kl. 18:30 i 
Främjarstugan. 
 
Fyra stormkök är inköpta till ungdomsprojektet. 
 

6) Bidrag och stöd 
Ungdomsprojektet 2022 ska redovisas till kommunen senast 28 februari, Eva 
ansvarig. 
Utbildningsprojektet hösten 2022 ska redovisas till kommunen senast 28 februari, 
Eva ansvarig. 
 

7) Information och kommunikation  
Medlemsbladet vinter/vår 2023 är upptryckt och klart. För genomgång av hantering 
och utdelning av medlemsbladet träffas några i främjarstugan den 19/12 kl. 18:00. 
 

8) Ledarutveckling grengemensamt 
Gun redogjorde för ledarutvecklingen. Förslag på att bjuda in kommunen, 
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Friluftsfrämjandet riks och försvaret för diskussion om samarbete lades fram.  
  

9) Vuxenverksamheten  
För att kunna utveckla sin verksamhet har MTB-sektionen behov av hjälpledare. 
Sektionen har förslag på hjälpledare Tomas. Styrelsen beslutar att godkänna honom 
som hjälpledare. 
 

10) Barn- och utngdomsverksamheten 
Barnledarna har påmints om rapportering av närvaro till Susanne för höstterminen.  
Klara Haglund planerar att starta upp Skogsknopp i Hjälstaby hösten 2023 och siktar 
på att gå utbildning våren 2023. Styrelsen beslutade att godkänna Klaras utbildning. 
Alla barnledare tillfrågade om hjälp med bakning till julgransplundringen 7/1.  
 

11)  Evenemang och projekt 
Planeringen för lyktloppet 8/1 pågår, Gun ansvarar. 
 
Julgransplundring 7/1, Christina Lindeborg kan ej delta den 7/1 men förbereder allt 
innan. Margaretha och Pernilla ansvarar under dagen.  
 

12)  Nästa möte Tisdag 17 januari i Främjarstugan kl. 18.30. Margaretha tar med fika. 
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


