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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-11-10 
 

Plats: () Bergtorp (X) Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:05. 

 

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 

Lena Centerholt   

 

Övriga närvarande på mötet:  

Torbjörn Skarin, konsult på Skandinavisk Samhällsanalys 
 

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 
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2. Närvarande 

3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Senaste mötesprotokoll  

6. Information från Torbjörn Skarin ang riktning framåt 

7. Ekonomi och pengar på kontot 

8. Info om verksamheten, djur, personal, grupper etc 

9. Arvsfonden, status och rapportering 

10. Utvecklingsfrågor och nya ansökningar 

11. Städdagarna 

12. Övriga frågor 

13. Nästa möte 

14. Mötets avslutande 

 

5. Senaste mötesprotokoll  

Ingenting nytt att ta upp, alla har signerat och det är publicerat. 

 

6. Information från Torbjörn Skarin ang. riktning framåt 

Torbjörn presenterade hur långt han kommit i arbetet med förstudie för Bergtorps Stall och hur långt 

han kommit hittills. Rapporten kommer att skickas ut på remiss och målet är att bli klar innan jul. 

 

7. Ekonomi och pengar på kontot 

Bosse redovisade det ekonomiska läget.  

En omfördelning av pengar som vi ej använt från arvsfonden kommer att genomföras under hösten. 

 

8. Info om verksamheten, djur, personal, grupper etc. 

Weronica rapporterade om att Star har varit skadad men är på bättringsväg och börjar komma in i 

gruppridningen igen och att Luxia har haft en konstigt andning vid några tillfällen. Veterinären 

kommer att kontaktas. 

Vårterminen beslutades att börja vecka 3, 2022. Mia får i uppdrag att skicka ut info till vårterminens 

grupper och sedan att sätta ihop grupper till vårterminen. 



 
 

 __________________________________________________________________________________ 
 
Tälje Skog och Ungdom 2021-11-10  3 
Protokoll nr. 11-2021 

9. Arvsfonden, status och rapportering 

Arvsfondsprojektet som pågår flyter på, vi har skolklasser och praktikanter varje vecka. 

Nytt arvsfondsprojekt håller på och sökas och är snart klar att skicka in. 

 

10. Utvecklingsfrågor och nya ansökningar 

En ansökan av bidrag från Astra ses över 

 

11. Städdagarna 

En plan för städdagarna finns med olika aktiviteter. Ett utskick görs imorgon (11/11). 

 

12. Övriga frågor 

Weronica köper 4-5 säckar jord för att plantera växter som vi har fått på städdagarna. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till 8 december klockan 19:00 digitalt. 

 

14. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20:52.  
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Bilaga 1 Digital signatur 
 

 


