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PROTOKOLL Teamsträff 5/2022 

Datum: 2022-05-23 

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 Budgetuppföljning 
Oförändrad sedan sist 

§ 5 Ungdomsverksamheterna 
Fått fyra stycken nya in i ungdomsgrupperna, en till Stockholm och en två som vill start upp i 
nedre norra samt en ny till västra som är invald. 

              Ta med till nästa möte: inbjudan till kick-off, tips på poddavsnitt gärna 3 stycken.  

§ 6 Eldsjäl 2.0 
Ansökan är öppen, ungdomsgrupperna har gjort bra jobba att sprida informationen till sina 

kanaler. Finns en tjej från övre norra som är intresserad som vi ska ha ett möte med. 

 

Alla tidigare deltagare samlades i Stockholm den 16/5 för att diskutera över vad utbildningen 

har gett och hur vi kan ta vidare våra projekt och engagemang. 

§ 7 Ungdomsforum Light – Nytt datum 
Ställdes in pga. för få deltagare  
 
Funderingar på att köra det internt mot ungdomsgrupper för att främja deras arbete framåt 
mot distrikten. Men det är fortfarande intresse av att köra det som tanken var från början. 
Det togs upp förslaget om att köra digitalt men det känns inte aktuellt form för tillfället utan 
i så fall hellre temasatta föreläsningar. Oavsett format är tanken att köra till hösten, när 
tävlingssäsongen har tagit slut, eventuellt slutet av November.  

              Funderingar gällande datum kopplat till bilsportkonferensen, om vi ska samla alla 
ungdomsgrupper då och sätta gemensamt arbetssätt framåt. Kolla men distrikten om de vill 
finansiera det. Vi centralt gör en inbjudan som vi skickar till ungdomsgrupperna som de 
sedan kan skicka till sin styrelse för att argumentera för deras deltagare. Lyfta det på nästa 
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månadsmöte, Moa fixar utkast på en inbjudan som vi sedan arbetar fram tillsammans.  
 

§ 8 Sociala Medier  
               Moa delgav statistiken på vårt nystartade instagramkonto, vi har 77 följare. Konton 

som har nåtts har minskat med 42,1% och interagerande konton har nåtts ökade med 6,1%. 
Det har totalt kommit ut 4 inlägg. Vi diskuterar hur vi kan öka antalet inlägg och  

  
Olika förslag på inlägg:  

- Lyfta en ungdomsgrupp i veckan 
- Poddvecka där vi tipsar om 7 olika poddavsnitt som relaterar till ungdomar inom idrott och 

främst bilsport. Ett med mot förmodan, ett med rallypodden, ett med Här pågår 
föreningsidrott är bestämt, ett från racerbilspodden med en som vill in till ungdomsgruppen. 

- Hampus ska fixa en presentation 
 
Hampus lyfte Facebook-gruppen och vidareutveckling av den diskuterades, börja uppdatera 
mer där. Ändra med administratörer kommer Hampus att lösa. Kolla på om vi ska göra en 
presentation av oss där 

§ 9 Funktionärsuppdrag  
               Förfrågan från förbundet att hjälpa till i den virtuella vagnen tillsammans med övriga 

ungdomsgrupper i distrikten 
              27-28:e maj Vårgårda 
 

    

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

* Vidareutveckling av ungdomsgruppens arbete  Pågår 
* Ungdomsforum i Nyköping, om möjligt Framflyttat 
* Tävlingsbesök, om möjligt.  
Tidaholm 
Nyköping 
Lycksele 
* Genomförda fysiska möten: 
Årsmötet 

              Elmia 
Galan 

 
 

§ 11 Övriga frågor.  
 

              Ta fram plan för hur man kan bli en funktionär, förare, mekaniker eller förtroendevald.              
Även kolla på ett standardmall man kan skicka ut till personer som visar intresse. 
 
                 Vi bjöd in Lina Sundkvist för att prata om Eldsjäl 2.0 

§ 12 Nästa Möte 
Nästa möte med ungdomsverksamheterna 13/6  

              Nästa teamsmöte genomförs söndagen 27/6  
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§ 13 Mötets avslutande. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Hampus Juteryd 


