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Protokoll styrelsemöte 

Tisdagen den 12 oktober 2021 kl. 18:30 

Plats: Främjarstugan/digitalt via Teams 

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

Dagordning 

1) Mötets öppnande Eva Dovebris öppnar mötet.  
 

2) Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 
 

3) Föregående protokoll OK 
 

4) Ledning, ekonomi och kansli 
a) Publicering av äventyr Diskuterade vikten/nyttan av att publicera alla våra 
aktiviteter i äventyrshanteraren. Eva och Christer T bjuder in vandringsledare för 
att diskutera vidare. 
 
b) Kortbetalning av äventyr Diskuterade möjligheten att använda tjänsten vilket 
innebär att deltagaren betalar direkt vid anmälan. Detta kommer att ingå i 
översynen av deltagaravgifter, punkt h.  
 
c) Nominering av ombud till riksgemensam planeringskonferens Styrelsen 
beslutade att utse Susanne Lundgren. Eva skickar nomineringen till riks.  
 
d) Ekonomi och resultatrapport Vi har 110 000:- på föreningskontot. Intäkterna 
är jämförbara med förra året bortsett från serveringsintäkter (söndagsöppet). 
 
e) Festpaket för uthyrning Kostnaden för inköp av festpaketet är 8 000:-. 
Förslagsvis tar vi 2 000:- i hyra för detta. I festpaketet ingår bl a vita stolsöverdrag, 
tallriksunderlägg, kandelabrar, finare vinglas, karaffer mm. Styrelsen beslutade att 
köpa in festpaketet och pris för uthyrning blir 2 000:- 
 
f) Röja och sortera i förråd Festpaketet kommer att förvaras i förrådet direkt till 
vänster vid ytterdörren och för att få plats för detta behöver vi röja och sortera om 
i våra utrymmen. Gun (smk), Christer T och Margareta går igenom. Leif-Åke 
önskar delta via Teams när vi gör detta. 
 
g) Antal medlemmar 2021 Totalt 820 medlemmar 2021 (medlemsåret 1 oktober 
2020-30 september 2021). En ökning jämfört med 2020. 
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h) Översyn och samordning av deltagaravgifter För att få en enhetlighet i vad 
som ska ingå i deltagaravgiften för våra aktiviteter behövs en översyn av hur det 
ser ut i dag. Styrelsen beslutade att Mats och Christer T ska påbörja arbetet med 
översynen. Maria tar fram schablonkostnader att utgå ifrån.    
 
i) Inköp av material Gun ser över behovet av material, såsom första 
hjälpenväskor, namnskyltar, ledarkläder mm och gör därefter en gemensam 
beställning, behovet styr vad som ska köpas in. Mats ska göra en beställning av 
namnskyltar till nya barnledare och MTB-ledare.  
 
j) Workshop, regionens framtida verksamhet Eva har deltagit och lämnade 
rapport. 
 

5) Bidrag och stöd  
k) Personligt möte med handläggare vid Upplevelseförvaltningen Eva och 
Maria träffade handläggare den 12/10, vi kommer inte att få någon ersättning för 
uteblivna hyresintäkter våren 2021. Diskuterades förslag till gemensam satsning 
mellan kommun och främjandet om uthyrning vid Gubbudden. 
 

6) Information och kommunikation 
l) Utvecklingsarbete websida arbetsgruppen bestående av Susanne, Margareta, 
Maria och Eva har utbildats av Robert samt jobbat med utveckling av vår hemsida 
på webben. Arbetsgruppen är nu klar med strukturen. Gå gärna in och titta och 
kom med synpunkter/förslag. Fortsättningsvis har Susanne huvudansvar för 
uppdateringar och ändringar på hemsidan men med hjälp av övriga i 
arbetsgruppen. 
 

7) Vuxenverksamhet 
m) Önskemål om inköp av fler kajaker Finns det behov? Kajakledare måste 
framföra konkreta önskemål innan beslut kan fattas i styrelsen. 
 
n) Kanothuset det finns privata kajaker som förvaras där tillhörande kajakledare. 
Det är viktigt att privata kajaker märks upp. Kanotvagn behöver köpas in till 
kanadensarna. Uppdrag Pernilla. 
 
o) Enköpings kommunala natur- & friluftsrådsmöte Christer rapporterade från 
mötet den 6 september. 
 
p) Skridskoskola startar 10 november, aktuella dagar är onsdag, lördag och 
söndag. 
 

8) Barn- och ungdomsverksamhet 
q) Ny grenledare för Enköpings barnverksamhet är Daniel Andersson.  
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r) Ny Mullegrupp startar 24/10 i Brännskogen. Mats har varit i kontakt med Urban 
Holopainen som ev kan tänka sig att ta över Strövarverksamheten i Fjärdhundra, 
ny hjälpledare behövs där i så fall. Mats ska återkomma till honom för att få klart 
besked.  
 

9) Arrangemang och satsningar  
s) Höstens tre projekt: Inköp, ansvarsfördelning och utbildning. Gun ser över 
inköp av ledarmaterial, datum för hjälpledarutbildning 13/11 och diskussioner förs 
om ansvarsfördelning av uppgifter som Leif-Åke hållit i. 
 
t) Friskvård Enköpings kommun På grund av för få anmälningar till de 
planerade vandringarna har de blivit inställda. Fortsatt samarbete är ändå aktuellt. 
Gun håller i kontakten med kommunen. 
 
u) Äventyrliga familjen har hittills genomfört 4 träffar med sammanlagt 82 
deltagare, flest deltagare var med vid kanotpaddlingen i Bredsand. 
 

10)  Övriga frågor 
v) Ärtsoppekvällen 22 oktober. Behov av ytterligare hjälp med arrangemanget. 
Christer Winberg hjälper till. 
 
x) Förfrågan från Nystart Enköping om att få dela ut reflexer vid Främjarstugan 
har inkommit. Då vi är en opolitisk föreningen beslutade styrelsen att säga nej till 
detta. 
 
y) Friskis & svettis har via Christer T bjudit in styrelsen till ett studiebesök. Christer 
får i uppdrag att se över om de är intresserade av att erbjuda 
sponsring/medlemserbjudande. 
 

11)  Nästa styrelsemöte Tisdag 16/11 kl. 18:30 på plats i Främjarstugan eller digitalt 
via Teams. Pernilla tar med fika. 
 

12)  Mötet avslutas 
 
 
  
 
 
 

____________________________         ____________________________ 

Margaretha Bergquist, sekreterare  Eva Dovebris, ordförande 


