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Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 17 augusti 2021 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

Närvarande i Främjarstugan: Eva Dovebris, Margaretha Bergquist, Maria Thor, 
Susanne Lundgren, Mats Norberg, Christer Toresäter, Christer Winberg.  
Digitalt via Teams: Gun Tidestav, , Pernilla Johansson 

Dagordning 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 
 

3) Föregående protokoll OK 
Beslutspunkter att följa upp Kajakledare, Eva har ej fått tag på Ann-Helen så 
frågan om hon ämnar fortsätta som kajakledare kvarstår. Eva fortsätter söka 
henne. 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Ekonomi resultatrapport utskickad och gicks igenom. Uthyrningen av 
Främjarstugan har ökat något och fortsatt hög uthyrning av kanadensare. Vi har 
beviljats 50 000 kr till äventyrliga familjen. 
 
b) Utrustning Vilken grundutrustning ska våra ledare ha? Beslut sen tidigare att 
ett startkit för nya ledare ska bestå av jacka, mössa och t-shirt. För att se vad som 
behöver kompletteras kommer en översyn av utrustning ska göras. Mats ansvarar 
för barnledarna, Christer T för vuxenledare och Eva för styrelsen 
 
c) Ledarträff Lördag 11/9 kl. 10-14 vid Främjarstugan. Samtliga ledare, 
hjälpledare och funktionärer ska bjudas in. 
Mats skapar ett äventyr i aktivitetshanteraren. Sista anmälningsdag 6/9. 
Gun sammanställer program för dagen och kollar med Foodtruck om de har 
möjlighet att stå vid Främjarstugan den dagen och servera lunch. 
 
d) Workshop Eva påminner om att vi ska gå in och anmäla oss till workshop ”Att 
lyckas på hemmaplan”, ligger uppe i aktivitetshanteraren. 
 
e) Kansliet Leif-Åke W är sjuk och Lasse Gustafsson tar, från årsmötet (ev 
tidigare), över ansvaret för kansliet. Innan årsmötet jobbar Leif-Åke och Lars 
tillsammans med att se över och tydliggöra kanslirutinerna. 
 
f) Främjarstugan Under hösten kommer främjarstugan att ha söndagsöppet som 
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planerat dock enbart med servering av korv och enklare fika. 
g) Kanadensare Pernilla har inventerat. I Enköping är 6 kanadensare i ok skick i 
Örsundsbro är det 2. Paddlar är det sämre med. Det behövs nya, 5 par (10 
paddlar) det kan även behöva köpas in nya flytvästar. Behov av flytvästar för lägre 
vikt behövs. Där ska vi se om det finns ”hemma på kammaren” först. 
 
Uthyrning av kanadensare har inbringat 15 330:- i år, detta bör gå oavkortat till 
inköp av ny utrustning. Pernilla ser över vad som exakt behövs och tar fram 
kostnadsförslag på detta till nästa styrelsemöte. 
 

5) Bidrag och stöd 
h) Uteblivna intäkter Eva och Maria skriver en ansökan till kommunen om 
ersättning för uteblivna hyresintäkter våren 2021. 
 

6) Information och kommunikation 
i) Lokal utbildning ”administrera hemsidan” Tisdag 7/9 kl. 18-20 i 
Främjarstugan. Obligatoriskt för Susanne, Eva och Margaretha men samtliga i 
styrelse är välkomna att delta om intresse finns. Gå igenom Excelboken sidan 1-
42 innan. 
 

7) Vuxenverksamhet 
j) Planerade verksamheter för hösten Vandringar och cykling fortsätter som 
tidigare. Nytt är att mountainbike kommer att startas upp. Göran Johansson är 
grenledare för kajaksektionen. 
 

8) Barn- och ungdomsverksamhet 
k) Planerade verksamheter för hösten Mats informerar att verksamheten i 
Örsundsbro är på gång, med fullbokade grupper för både Mulle och Skogsknopp. 
I Enköping har det inte lagts upp några äventyr i aktivitetshanteraren ännu men att 
verksamheten planeras dra igång i början av september. 
 
l) Skridskoskola från 5 år och uppåt. Christer T har ansökt om istid onsdagar kl. 
17-18 med start den 10/11 och lördag-söndag kl. 10-11 med start den 28/11. 
Ledarbristen är stor. Vi försöker göra reklam för ledarrollen inom barnskridskor. 
Mats tillfrågar barnledarna om någon där kan tänka sig att vara med. 
 

9) Arrangemang och satsningar  
m) Lokal ledarutbildning Ingen tidplan klar ännu. Gun för diskussion med Leif-
Åke om ersättare för honom. 
 
n) Friskvård Enköpings kommun Den första av de tre inplanerade vandringarna 
(21/8) måste ställas in då ledaren är sjuk. Övriga tillfällen kan genomföras som 
planerat. 
Lördag 18/9 kl. 13-15 ”Enköping som industristad” 
Lördag 2/10 kl. 13-15 är på Haga 
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Dessutom planeras en utbildning i fjällkunskap och den 9/10 hålls en föreläsning  
om allemansrätten. 
 

10)  Övriga frågor 
Rabatter Sportringen Pernilla har varit i kontakt med Sportringen om att ta fram 
ett koncept för medlemsrabatter – medlemskvällar, presentkort m.m. Pernilla 
ansvarar för detta. 
 
Parkeringsskylt Behövs en ny, stugkommittén tar fram kostnadsförslag på inköp 
av ny skylt. 
 
Ljudpuck Styrelsen beslutade att köpa in en Jabra ljudpuck för teamsmöten, 
kostnad 1290:-. Susanne köper in. 
 
Ärtsoppekväll den 22/10, behövs hjälp. 
 

11)  Nästa styrelsemöte Tisdag 14/9 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt 
via Teams. 
 

12)  Mötet avslutas 
 
 
  
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


