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Protokoll styrelsemöte 

Onsdagen den 20 januari 2021 kl. 18:30 

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande: Christian Dahlgren, Margaretha Bergquist, Susanne Lundgren, Mats 
Norberg, Pernilla Johansson, Christer Toresäter, Gun Tidestav, Eva Järnerot, Anne-
Marie Clefberg 

Dagordning 

1) Mötets öppnande Christian öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
punkt 4  
b) Föreningsbidrag 
punkt 7 
iv) Brev till nya medlemmar 
 

3) Föregående protokoll OK 
a) Beslutspunkter att följa upp 
* Äventyrliga familjen – Christer jobbar vidare, planerar att ta in det som en 
aktivitet i Friluftslivet 2021. 
* Inrapportering av verksamhet måste påminnas, Mats påminner Örsaledare och 
Christian Enköpingsledare, Eva påminner vuxenledare. 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Ekonomiskt utfall Resultatrapport utskickad. Gick igenom resultatet. 
b) Föreningsbidrag Anne-Marie informerade att det inkommit bidrag från både 

Friluftsfrämjandet och kommunen. 
c) Friluftsåret 2021 Gun redogjorde för arbetet med Friluftslivet 2021. 

Den 210415 ska ett projektförslag med prislapp vara framtaget. Kriterier för att 
få ansöka om avsatta medel är att projekten ska vara  
Inkluderande, riktas mot meningsfull fritid, samverkan mellan föreningar, riktas 
mot nya målgrupper, jämställdhet och mångfald, nyskapande och genomföras. 
 
Gun kontaktar kommunens integrationsenhet. Styrelsen funderar över 
samarbetspartners och inrapporterar till Gun. Nytt möte med kommunen är 
inplanerat. Samarbete mellan främjandet och scouterna undersöks – Christer 
ansvarar. 

d) Friskvård åt kommunen Med anledning av inkommen förfrågan om 
friskvårdsaktiviteter har arbetsgruppen för Friluftsåret 2021 tagit fram olika 
förslag på erbjudanden. Gun kontaktar Anna Bäck på kommunen för fortsatt 
utveckling av eventuellt utbyte. 
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5) Avrapportering av genomförda aktiviteter 

a) Söndagsöppet 210117, 45 besökare varav 37 st gick naturspåret. Försäljning 
av kaffe och bulle efterfrågades. Alla besökare positiva till att vi har öppet! 

b) Torsdagsvandring 14/1, 11 deltagare. 
 

6) Planering för kommande halvår och längre fram 
a) Rapport från utrustningsutskottet Inget att rapportera. 
b) Rapport från vuxenledare Inget att rapportera. 
c) Rapport från barnledare Örsundsbro: Knoppledare behövs till hösten. Per 
Måwe ny TVM-ledare.  
Enköping: Påfyllning av ledare behövs i alla nivåer. Frilufsare, Strövare och Mulle 
drar igång i februari. 
 

7) Kommande inbokade aktiviteter 
i. Bresserännet går eventuellt att genomföra, beroende på restriktioner pga 
covid19. Pratade om att sätta ihop en ”kommandogrupp” som med kort varsel 
kan arrangera. Christian pratar med berörda personer. 
ii. Lyktlopp eventuellt genomföra vid ett senare tillfälle, förslagsvis påsk. Håller 
det öppet till vidare. 
iii. Årsmöte  
* Dokument som ska tas fram är årsberättelse, verksamhetsplan, budget, 
bokslut och revisionsberättelse. Till nästa styrelsemöte som genomförs fysiskt 
i Främjarstugan tar Christian, Eva och Margaretha med sig datorer för 
sammanställning av nämnda dokument, förutom revisionsberättelse. 
* Digitalt/inne/ute diskuterade möjligheten att kombinera dessa. Beslutade att 
hålla årsmötet ute på plats vid Främjarstugan, för presidie m m , samt även 
erbjuda digital medverkan. 
iv. Brev till nya medlemmar Christian och Susanne ser över befintligt brev och 
gör ev justeringar och skickar ut till nytillkomna medlemmar. 
 

8) Främjastugan Se tidigare anteckning ang. söndagsöppet.  
 

9) Övriga frågor 
Nästa styrelsemöte, start 18:30 om inte annat anges 
Onsdag 10/2 – Främjarstugan – Anne-Marie tar med fika 
 
Tips om digital styrelseutbildning. 
Kommande jubilarer under året, Susanne fixar blommor el dyl.  
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Christian Dahlgren, ordförande 


