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Protokoll styrelsemöte 

Onsdagen den 10 februari 2021 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan 

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

Dagordning 

1) Mötets öppnande Christian öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes med följande tillägg: 
punkt 8 Främjarstugan 
a) Kanslivakt 
b) Skylt parkering 
c) Telekommunikation 
 

3) Föregående protokoll OK 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Ekonomiskt utfall Resultatrapport utskickad. Gick igenom resultatet. 

Förfrågan om inköp av ”gatupratare” finns. Beslutade att godkänna inköpet, 
men vänta med det tills föreningsbidraget från kommunen kommer. 
 

b) Föreningsbidrag Susanne saknar underlag på genomförda aktiviteter från 
kajaksektionen. Eva påminner. 
 

c) Friluftsåret 2021 Pernilla redogjorde för det pågående arbetet med 
Friluftslivet 2021. Förslag till projekt är från främjandets sida ”Äventyrliga 
familjen” som riktas mot barn från 7 år och uppåt tillsammans med familjen. 
 
Beslut arbetsgruppen skriver ansökan, till kommunen, om projektmedel som 
undertecknas och skickas in av kassör, som har delegation på detta. 
 
Förslag på kanotutbildning på grunt vatten diskuterades. I och med att vi har 
ett antal kanadensare i Örsundsbro skulle ett inköp av nya (4 st) till 
Främjarstugan behövas och med anledning av detta kan en ansökan om 
bidrag för nya kanoter bli aktuell. 
 

d) Friskvård åt kommunen Förslag på aktivitet är ”Vandring i fjällen/leder” till en 
kostnad av 300 kr för tre träffar. 
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5) Avrapportering av genomförda aktiviteter 
a) Söndagsöppet fortsätter dock sker endast försäljning av lättare fika. 
b) Torsdagsvandring fortsätter som tidigare i mindre grupper. 

 
6) Planering för kommande halvår och längre fram 

a) Rapport från utrustningsutskottet Diskuterade ev uthyrning av utrustning, 
främst tält. Ej aktuellt i dagsläget. 
b) Rapport från vuxenledare Inget att rapportera. 
c) Rapport från barnledare Inget att rapportera. 
 

7) Kommande inbokade aktiviteter 
i. Bresserännet kommer ej att arrangeras då isen inte är plogad. 
ii. Lyktlopp eventuellt genomföra vid ett senare tillfälle. 
 

8) Främjastugan  
a) Parkeringen vid Främjarstugan är ofta upptagen av andra än besökare till 
Främjandet. Förfrågan om inköp att skylt för besöksparkering har inkommit, doch 
finns en skylt redan och styrelsen anser att den räcker.  
 
b) Kanslivakt det finns ständigt behov av kanslivakt, torsdagar 18-20, det är 
viktigt att regelbundet lära upp nya personer som kan sitta. 
 
c) Telekommunikation Telia stänger ner telenätet, kopparledningen. Ny 
anslutning till Främjarstugan behövs. Leif-Åke har tagit in anbud på 4 G 
anslutning, ej fiber. Beslut styrelsen ger Leif-Åke i uppdrag att undersöka att 
genom kommunen får möjlighet till fiberanslutning. 
 

9) Övriga frågor 
Efter avslutat styrelsemöte jobbade styrelsen med att ta fram dokument till 
Årsmötet. 
* Årsberättelse 
* Verksamhetsplan 
* Budget 
* Bokslut 
 
  
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Christian Dahlgren, ordförande 


