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PROTOKOLL Teamsträff 9/2022 

Datum: 
 
 

2022-10-24 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 
* 

  

 Sandra Nyström, ordförande 
Moa Liljendahl, sekreterare 
 

   

   

   

   

   

   

 

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

§ 2 Godkännande av dagordning 
Föreslagen dagordning för mötet fastställdes. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Gått igenom tidigare punkter och uppföljning kommer ske under respektive punkt 
 

§ 4 Budgetuppföljning 
Ingen uppföljning 

 

§ 5 Ungdomsverksamheterna 

Möte med först lite uppföljning och sedan gästades via av Yasmine Bengtsson som pratade 
om sitt engagemang inom Dragracingen och F.U.N.N projektet.  
 
Vi hade möte med Wilma som är ny in i ungdomsgruppen där vi informerade lite                 
om vad vi gör samt kopplade ihop henne med distriktet nedre norra där hon är verksam. Vi 
bjöd även in henne till våra gemensamma möten. 
 

§ 6 Sociala Medier  
              Moa delgav statistiken på vårt instagramkonto under senaste 30 dagarna (24/9-23/10), vi 

har 116 följare. Konton som har nåtts har minskat med 16,7 % och interagerande konton har 

minskat med 25 % då vi inte har haft så stort fokus och inte lagt ut så många inlägg. 

 

              Fortsatt diskussion gällande en tävling där vi t.ex. lottar ut gratisplatts till läger, gratis plats 

till någon som taggar sina vänner. Kolla upp reglerna för tävlingar.  
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             Diskussionen kring Facebook gruppen fortsatte och hur vi ska ta den vidare.  

 

§7         Bilsportskonferensen 
              Vi pratade om konferensen och att vi är tre stycken som ska medverka. Planen är att 

nätverk med andra men även få värdefull tid för planering inför kommande år. Vi tog även 

med lite punkter på saker vi ska diskutera.  

 

§ 9 Övriga frågor.  
              - 
 

§ 10 Nästa Möte 
14/11 kl 18:00 

 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Sandra Nyström 

 

 


