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PROTOKOLL Teamsträff 3/2022 

Datum: 2022-03-28 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

Hampus juteryd ordförande 
Sandra Nyström, sekreterare 
Moa Liljendahl, justerare 
 

   

   

   

 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade övriga mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 
 

§ 4 Budgetuppföljning 
Ordförande rapporterade att vår äskade budget gick igenom så planering inför 2022 kan 
börja mer allvarligt nu.  

§ 5 Ungdomsverksamheterna 
Sandra gav en rapport om hur ungdomsverksamhetsarbetet fortskrider. 

§ 6 Eldsjäl 2.0 
Moa delgav resultatet av andra jämnställdhetsträffen som hon arrangerat via sitt 
eldsjälsprogram. Det var färre anmälda men stämningen var god och ämnet ”förebilder” var 
mycket intressant. Efterfrågan på föreläsningar via teams verkar stort och vore kul att kunna 
lyfta in det i ungdomsgruppens ordinarie verksamhet. 
 
Vidare diskuterades vår andra Sofias projekt – lyfta in i ungdomsgruppen     
Moa kollar med Sofia om 18.00 11/4 back-up söndag 10/4  

§ 7 Ungdomsforum Light – Nytt datum 
Ställdes in pga. för få deltagare  
 
eventuellt köra i sommar men troligen på hösten  
Om inte utrymme i kalender inte finns kan ungdomsforum Light bli digitalt  
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§ 8 Sociala Medier  
               Moa delgav statistiken på vårt nystartade instagramkonto, +42 följare  

Introduktion  
vilka är ungdomsgruppen 
Elmia 
Årsmötet 
Lyfta en ungdomsgrupp i veckan  
 
Hampus lyfte Facebook-gruppen och vidareutveckling av den diskuterades 

§ 9 Funktionärsuppdrag  
               Elmia 

hampus har möte om Elmia 29/3 återkommer då  
 
Lycksele 
v.30 – hampus kollar  
 
Slottsprinten 
v.28 -  
 
Flaggracet 6/6 – Tidaholm - tävlingsbesök 
 

§ 10 Verksamhetsplanering 2022 – Kvartalavstämning  
               Vi går igenom aktiviteter inför kommande verksamhetsår. (2022)  

* Vidareutveckling av ungdomsgruppens arbete  Pågår 
* Bilsportgalan Planerat 7/5 
* Ungdomsforum i Nyköping, om möjligt Framflyttat 
* Tävlingsbesök, om möjligt.  
Tidaholm 
Nyköping 
Lycksele 
* Fysiska möten, när möjligt. 
Elmia 
Galan 
Årmötet 
 

§ 11 Övriga frågor.  
Hampus kollar hotell till ungdomsforum 
 
Sandra delgav även att hon fått inbjudan att presentera ungdomsgruppen och 
ungdomsgruppernas verksamheter på Övre Norras BFs årsmöte. Kul att återigen få 
möjligheten att promota ungdomsverksamheterna för distrikten.  
 
Hampus kollar kläder till Moa  
 
Internationella ledaruppdraget 
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§ 12 Nästa Möte 
 
Nästa teamsmöte genomförs söndagen 25/4  

 

§ 13 Mötets avslutande. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Sandra Nyström Moa Liljendahl 


