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PROTOKOLL Teamsträff 6/2022 

Datum: 2022-06-27 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

 * 

Hampus Juteryd, ordförande 
Moa Liljendahl, sekreterare 
Sandra Nyström, 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. Beslutades att ta upp poddveckan mer ingående. 
 

§ 4 Budgetuppföljning 
Vi har använt ca 20% av budgeten till representation på årsmötet, Elmia och galan.  

§ 5 Ungdomsverksamheterna 
Vi vill göra något för att öka engagemangsnivån under mötena så vi kommer kolla på 

strukturen och se vad vi kan göra för att öka engagemanget av deltagarna.  

              Kolla på att ta in gäster som håller i ett ämne och köra på mer grupparbeten där man 

förväntas vara aktiv. Kolla på om vi ska kolla över om det verkligen behövs ett möte varje 

månad eller om vi ska testa på att köra varannan månad. Vi ska under kommande månad 

fundera vad som blir bäst och ta ett beslut nästa möte. 

              Göra en enkät med vad de aktiva i ungdomsgrupperna har behov av att höra/lyssna på så vi 

skapar relevant innehåll som deltagarna får nytta av. 

              Vi hade sommaravslutning och kommer dra igång igen 12 september. Moa bjuder in 

Yasmine Bengtsson för att prata om sitt jobb kring dragracing juniorer. 

              Nedre norra har startat upp en egen ungdomsgrupp där Filip Gillberg och Oskar Rosén sitter 

med. Vi kommer försöka ta ett möte med dem snart för att välkomma de in i gänget och ha 

ett välkomstmöte. 

§ 6 Eldsjäl 2.0 
Anmälan är avslutad och bilsporten har med 1 deltagare in i omgång 3. Sandra är med som 

mentor även under omgång 3.  
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§ 7 Ungdomsforum Light – Nytt datum 
Tanke om att köra en träff 5/11 i Nyköping i och med att det redan betalt. Det kommer bli 
en kombination av gokart körning, föreläsning och eget arbete i grupp. Hampus tar 
kontakten med berörda. Vi kommer undersöka intresse för en träff och vad som vill göras 
för att optimera innehållet. 

§ 8 Sociala Medier 
              Moa delgav statistiken på vårt nystartade instagramkonto, vi har 84 följare. Konton som har 

nåtts har minskat med 61,2% och interagerande konton har minskat med 100%. 

Anledningen till detta är att det enbart har kommit ut en instagram story under perioden. 
 

              Olika förslag på inlägg:  

- Lyfta en ungdomsgrupp i veckan 
- Poddvecka där vi tipsar om 7 olika poddavsnitt som är reparerbara 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. 

- Moa löser att lägga upp ett inlägg där vi uppmanar alla att skickar in  

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

ungdomsgrupper i distrikten 
              1-3 juli i Höljes men ingen kunde närvara. 
 

     

§ 10 Poddvecka 
              Har fått in förslag på olika poddavsnitt och ska sammanställa detta. Tills nästa möte kommer 

en sammanställning vara klar och en tydlig struktur i hur avsnitten ska läggas ut. Funderingar 
på att istället ha en poddmånad där vi lägger ut 2 avsnitt i veckan.  

 
 

§ 11 Övriga frågor.  
Vi funderar på att ta med en ungdom till i gruppen och att utökas till att bli 4 till nästa år 
med bättre geografisk spridning samt att få in ett faddersystem där vi i Centrala har lite 
ansvar för 1-2 ungdomsgrupper.  

 
§ 12 Nästa Möte 

Nästa möte med ungdomsverksamheterna 12/9  

              Nästa teamsmöte genomförs 22/8  
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§ 13 Mötets avslutande. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Sandra Nyström 


