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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-12-08 
 

Plats: () Bergtorp (X) Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:11. 

 

2. Närvarande 

(Närvarande = J) 

Ordförande Jeanette Odelius J 

Kassör Bo Ekenberg J 

Sekreterare Sara Ekman  J  

Ledamot Weronica Öberg  

Ledamot Jenny T Larsson  J 

Ledamot Thomas Hettman  J    

Ledamot Åsa Pelli   

Suppleant Liselott Odelius   

Suppleant Sara Björk  

 

Valberedning: 

Ida Sjögren Knutas   

Lilly Leete   

Emma Bozic 

Lena Centerholt   

 

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 
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2. Närvarande 

3. Val av justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Senaste mötesprotokoll  

6. Verksamheten, grupperna nästa termin 

7. Verksamhetsplan för år 2022 

8. Ekonomi, Resultatprognos 2021, Budget 2022, Likviditet 

9. Arvsfondsprojekt, pågående och ny ansökan 

10. Förstudien, status 

11. Nya projekt och utvecklingsarbete 

12. Bidragsansökningar till kommunen (driftbidrag och extra stödpaket) 

13. Nyckeltal, medlemmar och plan för ökat medlemsantal, uppsittningar per vecka och plan för 

utökning, antal hästar och status för djuren. 

14. Kommande årsmöte 

15. Övrigt 

16. Mötets avslutande 

 

5. Senaste mötesprotokoll  

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

 

6. Verksamheten, grupperna nästa termin  

En återrapportering från de anställda önskas av styrelsen och de bjuds in till nästa möte för att 

presentera detta. 

 

7. Verksamhetsplan för år 2022 

Ett uppdrag ges till de anställda att göra en eller flera förslag på verksamhetsplaner för 2022 som 

skall vara styrelsen till handa senast den 15/12.  
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8. Ekonomi, Resultatprognos 2021, Budget 2022, Likviditet 

Bosse redovisade för det ekonomiska läget. Han kommer leda arbetet med att ta fram en budget för 

2022. 

  

9. Arvsfondsprojekt, pågående och ny ansökan 

Ansökan för nytt arvsfondsprojekt är inskickat. 

 

10. Förstudien, status  

Ingenting nytt sedan Torbjörn var och presenterade på senaste styrelsemöte. En workshop med 

styrelsen skall bokas i januari kopplat till förstudien. 

 

11. Nya projekt och utvecklingsarbete 

En grupp kommer att börja se över caféverksamheten på Bergtorp nu på söndag (12/12).Där vi 

kommer involvera föräldrar till aktiva barn att hjälpa till med hur vi utvecklar den på ett bra sätt. 

 

12. Bidragsansökningar till kommunen (driftbidrag och extra stödpaket) 

En ansökan för Corona-stöd från kommunen är inskickad. 

 

13. Nyckeltal, medlemmar och plan för ökat medlemsantal, uppsittningar per vecka och plan 

för utökning, antal hästar och status för djuren 

Denna punkt bordlägges till nästa möte och tas också upp med de anställda för att se vilken våran 

maxgräns är på antalet hästar vid varje ridtillfälle. 

 

14. Kommande årsmöte 

Förslag på att skjuta årsmötet till senare i vår. 

 

15. Övrigt 

Ett styrelsemöte där de anställda presenterar förslag på årsplan 2022 bokas till den 15/12 klockan 

18:00. 

 

16. Mötets avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 20:31.  
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Bilaga 1 Digital signatur 
 

 


