
 
 

 

210914 
 

Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 14 september 2021 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

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 fick i uppdrag att 
skicka brev till Ann-Helen. 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Ordförandeträff den 14/10 via Teams. Eva är anmäld, hon kollar även med 
Christer T om han vill delta. 
 
b) Extra regionsstämma den 23/11, via Teams. Eva och Maria utsågs till ombud 
från vår lokalavdelning. Margaretha reserv.  
 
c) Lägesrapport uthyrning Beräknad intäkt för uthyrning av Främjarstugan 2021 
är ca 40 000 kr. Styrelsen ska fundera tillsammans med stugkommittén om 
eventuell höjning av stughyran, Eva kontaktar stugkommittén. Vi behöver också 
se till att det finns skyltar i Främjarstugan om hur många som får vistas i lokalen. 
Diskuterade ev. inköp av festpaket för uthyrning. Eva tar fram ett kostnadsförslag 
till nästa styrelsemöte. 
 
d) Rapport ledarträff den 11/9. Ca 20 st som deltog, överlag positivt. Bra 
diskussioner. 
 
e) Workshop 26/10 och 9/11 ”Att lyckas på hemmaplan” Eva påminde alla i 
styrelsen om att anmäla sig. 
 
f) Valberedningen Lars Grimler har meddelat att han inte ställer upp för omval till 
valberedningen nästa år. Beslutades att styrelsen ska ställa frågan till 
medlemmarna redan innan om förslag till ny person till valberedningen 2022.  
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g) Ansvarsområden Styrelsen diskuterade det förslag på ansvarsområden och 
uppdragsbeskrivningar som Eva mejlade till styrelsen 10/5, ska ses över med 
eventuella ändringar till nästa styrelsemöte. 
 
h) Samarbetspartners Pernilla jobbar med Sportringen med förslag på 
medlemskvällar med rabatterade priser, infokvällar etc.   
 
i) Kansliet Lars Gustafsson har avsagt sig uppdraget som ansvarig för 
kanslifunktionen 2022. 
 

5) Bidrag och stöd – Enköpings kommun inbjuder till Föreningsveckan 
j) Personligt möte med handläggare vid Upplevelseförvaltningen den 12/10. Eva 
bokar ett möte och tar upp frågan om hyresreducering pga uteblivna hyresintäkter 
våren 2021. 
 
k) Inbjudan till workshop ”Barns delaktighet och inflytande” den 13/10 kl. 18.30 
 
l) Digital information om ”Kommunens föreningsbidrag” den 14/10 kl. 13.00 eller 
18.30. Susanne kan ev delta 18.30. Maria har också möjlighet att delta. 
 

6) Information och kommunikation 
m) Nästa nummer av På gång i Enköping diskuterade om vad som kan 
informeras om i utskicket. Ta med inbjudan till ovanstående k) och l). Förslag på 
”Tips och trix” – att hitta på hemsidan. Maila Eva med ytterligare förslag.  
 
n) Klippkort på torsdagsvandringarna eller terminsavgift? Styrelsen beslöt att ta 
ett helhetsgrepp om frågan med deltagaravgifter och betalningssätt för våra 
verksamheter och tar med frågan till workshop ”Att lyckas på hemmaplan”. 
Genomarbetat förslag ska vara klart under hösten för att börja gälla från årsskiftet. 
 

7) Vuxenverksamhet 
o) MTB första turen för MTB har genomförts, deltagare var till största delen 
medlemmar från Västerås. Andra turen är planerad till 15/9. 
 
p) Motionsgympan är för närvarande inställd. Pernilla frågar Inger Strid-
Andersson om hon är intresserad av att hålla i gympan tills Leif-Åke är tillbaka. 
 

8) Barn- och ungdomsverksamhet 
q) Ledarutbildning beviljas för Anna Guth som ny Strövarledare, 25/9. Evelina 
Roos börjar som hjälpledare. 
 
r) Mats har kallat till möte för ledare Bresse/Gröngarn, söndag 19/9 kl. 15.00. Alla 
grupper i Örsundsbro är igång med sina verksamheter. Strövargruppen i 
Fjärdhundra kommer troligtvis läggas ner pga att Gudrun Kraft efter ca 45 år som 
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Strövarledare vill sluta.  
 

9) Arrangemang och satsningar  
s) Äventyrliga familjen hittills har intresset varit svalt. Vid andra tillfället deltog 
endast 8 personer, men vi ger inte upp utan tror på satsningen. 
 
t) Friskvård Enköpings kommun Få eller inga anmälningar till de planerade 
vandringarna. Diskuterade om hur ersättningen från kommunen ska se ut. Med 
tanke på att vi lägger ner tid på planering som vi kanske inte får ersättning för om 
ingen anmäler sig. Tar med frågan till nästa styrelsemöte. 
 
u) Facebook MTB verksamheten har frågat om de kan starta en egen FB-sida. 
Styrelsen beslutade att vår gemensamma sida Friluftsfrämjandet Enköping ska 
användas av alla verksamheter. 
 

10)  Övriga frågor 
v) Utrustning kanot Våra paddlar är slitna och slut. Beslutade att godkänna 
inköp av 12 nya á 530:-/st. Fräscha flytvästar för barn har köpts in. 
 

11)  Nästa styrelsemöte Tisdag 12/10 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt 
via Teams. Maggan tar med fika. 
 

12)  Mötet avslutas 
 
 
  
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


