
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Protokoll 210608 nr 5

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 210608 nr 5.pdf
Storlek: 171753 byte
Hashvärde SHA256: 
60636212a29e09b9a1f2ca1b71520c713532ef85660539b59a8ace312dae02ee

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
Kerstin Anna-Karin Ellerberg Hassel
Signerat med BankID 2021-06-11 10:55 Ref: 7e9a4cba-ea02-4005-a02a-98f248ab7457

Patrik Blomquist
Signerat med BankID 2021-06-10 23:46 Ref: 16df1f57-7f1a-48e3-be4e-a93d35a3f1e6

ELISABET STEN HOLTZ
Signerat med BankID 2021-06-10 20:07 Ref: 17fbe9df-dd45-4cbf-9f71-3da42050a3df

Susanne Eva Gren
Signerat med BankID 2021-06-10 18:58 Ref: 52c3c328-88d4-42f1-ae46-9dd56413b142


 K

AE
H

, P
B,

 E
SH

, S
EG

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



 

Styrelsemöte 8 juni 2021  
Protokoll nr 5  
Plats: Teams  

 

Närvarande: Patrik Blomquist, Mikael Holmlund (adjungerad), Susanne Gren, 
Elisabet Holtz, Kerstin Hassel  

Frånvarande: Johan Larsson, Ingela Dahlén, Cecilia Bolinder  

 

Nr Ämne 

Klart 
senast; 
verkställs 
av; bilaga 

§1  
Mötet öppnades  

Patrik Blomquist (ordförande) önskade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§2  
Val av sekreterare  

Styrelsen beslutade att välja Susanne Gren som sekreterare för mötet.  

 

§3  

Val av justeringsperson  

Styrelsen beslutade att jämte ordföranden välja Kerstin Hassel och Elisabet 
Holz att justera protokollet.  

 

§4  
Godkännande av dagordning  

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  

 

§5  

Föregående protokoll  

Patrik föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna 
föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö lokalavdelning 2021-04-27 
och lägga det till handlingarna. Protokollet justerades med min.ebox.nu vilket 
fungerade bra. Dock måste protokollet skickas ut för justering i word innan det 
signeras i min.ebox.nu. 

 

§6  

Ekonomin  

Kerstin redovisade de ekonomiska rapporterna, de största posterna sen 
senaste mötet var sociala avgifter för Freeskiers samt intäkten som avser 
Freeskiers sponsorsavtal. Kerstin har rensat bland Telias abonnemang samt 
säkerställt att adressen är rätt då räkningar kommit på villovägar och inkasso 
har skickats. Utgifter över 10.000 kr godkändes. Se Bilaga. 
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Styrelsemöte 8 juni 2021 
Protokoll nr 5  
Plats: Teams  

§7  

Riks och Regionen  

Riksstämma har hållits, mötet hölls digitalt. Det finns en film på YouTube från stämman, bland 
annat Kungen deltog.  

Fokus numera ligger mer på att hitta fler ledare jämfört med för några år sedan då fokus var att 
få fler medlemmar.  

Mindre höjning av medlemsavgifterna beslutades: 380 kr för vuxna, 110 kr för barn, 180 för 
ungdom och 550 för familjemedlemsskap. 

Fler personer kan numera delta i vandringarna då de nya restriktionerna tillåter 100 deltagare i 
utomhusaktiviteter.  

 

§8 

Kommun och föreningsråd  

Begränsad aktivitet i föreningsgården pga restriktioner som förhoppningsvis ändras 1 juli. 

 

§9 

Kontaktpersonerna för respektive gren redogör:  

Alpina/Freeskiers (Patrik):  

Summercamp fylls på i långsam takt. 

Vandring (Kerstin)  

2 vandringar planeras i sommar. Höstens vandringar är planerade preliminärt och läggs ut i 
augusti. Datumen kommer publiceras först. Kerstin och Micke reder ut vilka som är aktiva 
ledare i registret. 

I Ur och Skur (Patrik):  

Ingen info. 

Strövare  

Nya Mullegruppen ska ligga under Strövare/Frilufsare. En ny ledare, Sofia, utbildas i sommar. 
Patrik föreslår att en I Ur och skur pedagog ska finnas som mentor. 
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MTB (Patrik):  
Tyvärr verkar vi inte få till någon MTB-verksamhet till hösten. 

Kajak (Susanne): 

En person är under utbildning. Frågan är hur vi ska kunna hitta nya ledare som har tid och 
engagemang att utbilda sig. Går det att utbilda ledare som har en lägre kompetens för att leda 
enklare paddlingar? 

Fjäll (Patrik):  

Eva Roozenbeek har tyvärr brutit foten och kan inte ledar sommarvandringen men ersättare 
har hittats. 

Vattengympa (Elisabet): 

Elisabet ska träffa ledarna planera höstterminen tillsammans med Annika Bruno. Simhallen är 
bokad för höstens sammankomster.  

Bytesmarknad  
Lokalen kan bokas först tre månader i förväg. 24 oktober är preliminärt datum 

§10 

Aktiviter 

Bestiga Ekholmsnäsbacken. Elisabet undersöker om det är möjligt att gå upp för backen. 
Hon rapporterar till styrelsen hur möjligheterna ser ut. 

Quiz. Susanne frågar Tina Lalander om hon vill lägga ut en bana igen på samma sätt som hon 
gjorde förra sommaren. 

 

§11 

Ledarvård (Patrik läser upp mail från Ingela)  

Terminsstart planeras den 30/8 eller 6/9 av ledarvårdsgruppen. 6 september passar bäst vilket 
Patrik återkopplar till Ingela.  

Patrik beskrev ledarvårdens tidigare aktiviteter. 

Fler medlemmar önskas till ledarvårdsgruppen. Alla ledare/grenledare uppmanas att fråga sina 

resp ledare om intresse att vara med i ledarvårdsgruppen. 

 

§12 

Nästa möte  

Kommande möte hålls den 6 september utomhus i samband med terminsstarten till vilken alla 
ledare bjuds in. 

11 oktober och 29 november är också föreslagna. 

 

§13 
Mötets avslutande  

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Det justerade dokumentet är i formatet PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). PAdES är en internationellt accepterad 
standard för PDF och kan läsas av alla PDF-läsare. PAdES uppfyller kraven i EU:s förordning eIDAS avseende elektroniska 
signaturer. I detta format anses den elektroniska signaturen både hållbar och säker. Signaturen kan också lätt verifieras med 
hjälp av till exempel Adobe Reader. Dokumentet öppnas i PDF-läsaren och där syns tydligt vem som signerat. 

Vid protokollet: Susanne Gren  Ordförande: Patrik Blomquist  

Justeras: Elisabet Holz   Justeras: Kerstin Hassel 

 

Sida 3 av 3  


 K

AE
H

, P
B,

 E
SH

, S
EG

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





 


Styrelsemöte 8 juni 2021  
Protokoll nr 5  
Plats: Teams  


 


Närvarande: Patrik Blomquist, Mikael Holmlund (adjungerad), Susanne Gren, 
Elisabet Holtz, Kerstin Hassel  


Frånvarande: Johan Larsson, Ingela Dahlén, Cecilia Bolinder  


 


Nr Ämne 


Klart 
senast; 
verkställs 
av; bilaga 


§1  
Mötet öppnades  


Patrik Blomquist (ordförande) önskade alla välkomna och öppnade mötet.  


 


§2  
Val av sekreterare  


Styrelsen beslutade att välja Susanne Gren som sekreterare för mötet.  


 


§3  


Val av justeringsperson  


Styrelsen beslutade att jämte ordföranden välja Kerstin Hassel och Elisabet 
Holz att justera protokollet.  


 


§4  
Godkännande av dagordning  


Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.  


 


§5  


Föregående protokoll  


Patrik föredrog föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna 
föregående protokoll från Styrelsemötet i Lidingö lokalavdelning 2021-04-27 
och lägga det till handlingarna. Protokollet justerades med min.ebox.nu vilket 
fungerade bra. Dock måste protokollet skickas ut för justering i word innan det 
signeras i min.ebox.nu. 


 


§6  


Ekonomin  


Kerstin redovisade de ekonomiska rapporterna, de största posterna sen 
senaste mötet var sociala avgifter för Freeskiers samt intäkten som avser 
Freeskiers sponsorsavtal. Kerstin har rensat bland Telias abonnemang samt 
säkerställt att adressen är rätt då räkningar kommit på villovägar och inkasso 
har skickats. Utgifter över 10.000 kr godkändes. Se Bilaga. 
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Styrelsemöte 8 juni 2021 
Protokoll nr 5  
Plats: Teams  


§7  


Riks och Regionen  


Riksstämma har hållits, mötet hölls digitalt. Det finns en film på YouTube från stämman, bland 
annat Kungen deltog.  


Fokus numera ligger mer på att hitta fler ledare jämfört med för några år sedan då fokus var att 
få fler medlemmar.  


Mindre höjning av medlemsavgifterna beslutades: 380 kr för vuxna, 110 kr för barn, 180 för 
ungdom och 550 för familjemedlemsskap. 


Fler personer kan numera delta i vandringarna då de nya restriktionerna tillåter 100 deltagare i 
utomhusaktiviteter.  


 


§8 


Kommun och föreningsråd  


Begränsad aktivitet i föreningsgården pga restriktioner som förhoppningsvis ändras 1 juli. 


 


§9 


Kontaktpersonerna för respektive gren redogör:  


Alpina/Freeskiers (Patrik):  


Summercamp fylls på i långsam takt. 


Vandring (Kerstin)  


2 vandringar planeras i sommar. Höstens vandringar är planerade preliminärt och läggs ut i 
augusti. Datumen kommer publiceras först. Kerstin och Micke reder ut vilka som är aktiva 
ledare i registret. 


I Ur och Skur (Patrik):  


Ingen info. 


Strövare  


Nya Mullegruppen ska ligga under Strövare/Frilufsare. En ny ledare, Sofia, utbildas i sommar. 
Patrik föreslår att en I Ur och skur pedagog ska finnas som mentor. 


 







MTB (Patrik):  
Tyvärr verkar vi inte få till någon MTB-verksamhet till hösten. 


Kajak (Susanne): 


En person är under utbildning. Frågan är hur vi ska kunna hitta nya ledare som har tid och 
engagemang att utbilda sig. Går det att utbilda ledare som har en lägre kompetens för att leda 
enklare paddlingar? 


Fjäll (Patrik):  


Eva Roozenbeek har tyvärr brutit foten och kan inte ledar sommarvandringen men ersättare 
har hittats. 


Vattengympa (Elisabet): 


Elisabet ska träffa ledarna planera höstterminen tillsammans med Annika Bruno. Simhallen är 
bokad för höstens sammankomster.  


Bytesmarknad  
Lokalen kan bokas först tre månader i förväg. 24 oktober är preliminärt datum 


§10 


Aktiviter 


Bestiga Ekholmsnäsbacken. Elisabet undersöker om det är möjligt att gå upp för backen. 
Hon rapporterar till styrelsen hur möjligheterna ser ut. 


Quiz. Susanne frågar Tina Lalander om hon vill lägga ut en bana igen på samma sätt som hon 
gjorde förra sommaren. 


 


§11 


Ledarvård (Patrik läser upp mail från Ingela)  


Terminsstart planeras den 30/8 eller 6/9 av ledarvårdsgruppen. 6 september passar bäst vilket 
Patrik återkopplar till Ingela.  


Patrik beskrev ledarvårdens tidigare aktiviteter. 


Fler medlemmar önskas till ledarvårdsgruppen. Alla ledare/grenledare uppmanas att fråga sina 


resp ledare om intresse att vara med i ledarvårdsgruppen. 


 


§12 


Nästa möte  


Kommande möte hålls den 6 september utomhus i samband med terminsstarten till vilken alla 
ledare bjuds in. 


11 oktober och 29 november är också föreslagna. 


 


§13 
Mötets avslutande  


Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 


 


Det justerade dokumentet är i formatet PAdES (PDF Advanced Electronic Signature). PAdES är en internationellt accepterad 
standard för PDF och kan läsas av alla PDF-läsare. PAdES uppfyller kraven i EU:s förordning eIDAS avseende elektroniska 
signaturer. I detta format anses den elektroniska signaturen både hållbar och säker. Signaturen kan också lätt verifieras med 
hjälp av till exempel Adobe Reader. Dokumentet öppnas i PDF-läsaren och där syns tydligt vem som signerat. 


Vid protokollet: Susanne Gren  Ordförande: Patrik Blomquist  


Justeras: Elisabet Holz   Justeras: Kerstin Hassel 
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