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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-06-09 
 

Plats: ( ) Bergtorp (x) Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:08. 

 

2. Närvarande 

(Närvarande = J) 

Ordförande Jeanette Odelius J 

Kassör Bo Ekenberg  

Sekreterare Sara Ekman  J  

Ledamot Weronica Öberg J 

Ledamot Jenny T Larsson  J 

Ledamot Thomas Hettman  J 

Ledamot Åsa Pelli  J 

Suppleant Liselott Odelius  J 

Suppleant Sara Björk  

 

Valberedning: 

Ida Sjögren Knutas   

Lilly Leete   

Emma Bozic   

 

Övriga närvarande på mötet: - 
 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att alla närvarande justerar protokollet efter mötet med e-legitmation. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen enligt följande 

1. Mötets öppnande 

2. Närvarande 

3. Val av justerare 
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4. Godkännande av dagordning 

5. Senaste mötesprotokoll 

6. Sommar 

7. Ekonomi 

8. Personal 

9. Arvsfonden 

10. Utvecklingsfrågor 

11. Övriga frågor 

12. Nästa möte 

13. Mötets avslutande 

 

5. Senaste mötesprotokoll 

Senaste mötesprotokollet gicks igenom och godkändes och ligger publicerat på hemsidan. 

 

6. Sommar 

 Schema för sommarens fodringar är utskickad till styrelsen och lägren är planerade och under 

kontroll. Det finns några foderpass som hör till Bergtorp som Weronica skickar ut till styrelsen. 

 

7. Ekonomi 

Bokföringen/Balansräkningen är bokförd fram till 31 maj.  

 

8. Personal 

Våra nyanställningar är klara och de presenterade sig i lördags för hjälpledarna. 

Information om medryttare/hjälpledare etc. behövs tas fram under sommaren och presenteras innan 

höstterminen. 

 

9. Arvsfonden 

Ansökan om omfördelning av bidraget kommer gås igenom och skickas in under kommande veckor.  
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10. Utvecklingsfrågor 

Styrelsen beslutade att gå vidare med Södertälje Kommuns samarbetspartner Coompanion för att 

genomföra en förstudie till en projektbeskrivning för att belysa samtliga möjligheter, hinder och 

ansvarsfrågor för Tälje Skog & Ungdoms långsiktiga verksamhet. Detta under förutsättning att vi får 

medel beviljade från Lider och Arvsfonden. En fråga går ut till en av de anställda om att vara med och 

skriva ansökan. Punkten följs upp vid nästa styrelsemöte.  

För den kortsiktiga planen för att hitta inkomster efter Arvsfondsprojketet går ut i 28/2 2022 har 

redan de anställda börjat titta på projekt att söka. Detta följs upp på styrelsemöte efter sommaren. 

Arvode kommer utbetalas timvis för styrelsemedlemmar som jobbar med att stötta i detta arbete. 

 

11. Övriga frågor 

Information om Sport Admin togs upp. 1 juli byter vi hemsida till SportAdmin och information går ut 

på Facebook och dagens hemsida under denna vecka. Den 22/6 juni går några i styrelsen på kurs hos 

Sport Admin för att lära sig det nya systemet.  

De i styrelsen som har Facebook läggs till som administratörer på Facebook-sidan, även de anställda 

läggs till framöver. 

Riktlinjer/riskanalyser för incidenter och händelser tas upp med våra anställda, vilken information 

finns, vad saknas etc. och följs upp på senare styrelsemöten. 

  

12. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 23 juni 16:30 fysiskt på Bergtorp.  

 

13. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20:48. 
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Digital Signering 

 

 


