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PROTOKOLL Teamsträff 4/2022 

Datum: 2022-04-25 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

Sandra Nyström ordförande 
Moa Liljendahl, sekreterare 
Hampus Juteryd, 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 Ungdomsverksamheterna 
Sandra gav en rapport om hur ungdomsverksamhetsarbetet fortskrider. Hon har bland 
annat varit i kontakt med intresserande från NedreNorra angående en eventuell uppstart 
efter tips från Mellannorrlands ungdomsgrupp.  

§ 5 Eldsjäl 2.0 
Moa delgav resultatet av första jämnställdhetsträffen som hon arrangerat via sitt 
eldsjälsprogram. Det var en stor lyckoträff och planeringen inför nästa är i full fart. Sandra 
instämde i att den var mycket bra.    

§ 6 Ungdomsforum Light 3/5 
Planeringen inför ett ungdomsforum Light startades där man gick igenom och 
finjusterade de planer som sattes 2021. Beslut tog om att köra eventet den 5/3 med 
förhoppningar om att eventuella restriktioner har lyfts samt intresse finns.  Platsen 
valdes till Nyköping där Hampus kollar upp möjligheter till logi och gokart. Sandra 
med Stöd av Moa fixar anmälningsformulär. 

§ 7 Sociala Medier  
- 

§ 8 Övriga frågor.  
En mötesserie för centrala ungdomsgruppen startades efter dialog med 1 möte varje 
månad.  
 
Sandra delgav även att hon fått inbjudan att presentera ungdomsgruppen och 
ungdomsgruppernas verksamheter på Smålands BFs årsmöte. Otroligt roligt att få chansen 
att pratade direkt till distriktsstyrelsen och klubbarna samt såklart visa upp vårt arbete. 
Presentationen mottogs väl och flertalet intressanta diskussioner uppkom. 
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§ 9 Nästa Möte 
Nästa telefonmöte genomförs söndagen 25/4  

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Sandra Nyström Moa Liljendahl 


