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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-09-19 
 

Plats: (X) Bergtorp () Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 10.00. 

 

2. Närvarande 

(Närvarande = J) 

Ordförande Jeanette Odelius J 

Kassör Bo Ekenberg J 

Sekreterare Sara Ekman  J  

Ledamot Weronica Öberg J 

Ledamot Jenny T Larsson  J 

Ledamot Thomas Hettman   

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, se bilaga 

1. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen enligt följande 

1. Mötets öppnande 

2. Närvarande 
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3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Arvsfonden 

6. Förstudien är på gång 

7. Ekonomi 

8. Hemsidan (se till att info är uppdaterad) 

9. Fyrhjulingen 

10. Infoskyltar, ett omtag 

11. Beslutspunkter till genomförda åtgärder: Reparationer, inköp, SportAdmin, Teletjänster 

12. Hur kommande inköp skall göras (delegation) 

13. Info om löpande verksamhet 

14. Personal 

15. Hästar och övriga djur 

16. Larm, kameror etc. 

17. Kommande aktiviteter och arbetsdagar 

18. Nästa möte 

19. Mötets avslutande 

 

5. Arvsfonden 

Styrelsen beslutade att jobba på att söka ett nytt arvsfondsprojekt. Arbetet rapporteras på ett 

styrelsemöte senare i höst. 

Löner för Arvsfondsprojektet gicks igenom och allt ser bra ut, ingenting att anmärka på. 

 

6. Förstudien är på gång 

Våra ansökan om förstudie om ett ridhus för Bergtorp är godkänd av EU-Leader och påbörjad. Den 

kommer att genomföras under hösten av konsulten Torbjörn Skariner tillsammans med anställda och 

medlemmar från Stall Bergtorp. Medel av detta från bl.a. från Leader men också från Distriktet för 

Skog & Ungdom. 

 

7. Ekonomi 

Resultat- och balansräkning är gjord fram tills dagens datum och redovisades av vår kassör. 
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8. Hemsidan 

Punkten bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

9. Fyrhjulingen 

Beslut blev att vi inväntar inköp av en ny fyrhjuling då traktorn fungerar bra och att Goa-Maja kan 

harva paddocken. 

10. Infoskyltar, ett omtag 

Punkten bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

11. Beslutspunkter till genomförda åtgärder: 

Punkten bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte. 

a. Reparationer 

b. Inköp 

c. SportAdmin 

d. Teletjänster 

 

12. Hur kommande inköp skall göras (delegation) 

Styrelseprotokollen bör diarieföras, detta görs retroaktivt på befintliga protokoll av sekreteraren. 

 

13. Info om löpande verksamhet 

Det beslutades om en arbetsgrupp som tar hand om löpande verksamheten där Weronica, Jenny och 

Sara är med. Flera föräldrar bjuds in som vill och är aktiva i verksamheten. 

 

14. Personal 

Alla ridgrupper på vardagarna är nu fulltaliga. Information om att alla medlemmar kan börja använda 

SportAdmin för att t.ex. anmäla frånvaro skickas ut kommande vecka.  

 

15. Hästar och övriga djur 

Just nu har Bergtorp 15 hästar tillgängliga för verksamheten, två har vi förvärvat från Vällingby och 

en hyr vi fram till sommaren 2022. 

 

16. Larm, kameror etc. 

Punkten bordlägges och tas upp på nästa styrelsemöte. 
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17. Kommande aktiviteter och arbetsdagar 

Arbetsdagen bordlades på detta möte men tas upp på nästa möte då datum skall fastställas och 

skickas ut till medlemmarna. 

 

18. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 3 oktober klockan 10:00 fysiskt på Bergtorp.  

 

19. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 13:10.  
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Bilaga 1 Digital signatur 
 

 


