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PROTOKOLL Teamsträff 2/2023 

Datum: 

 

 

2023-02-19 

Plats: Teams-möte 

 Närvarande: 
(* = beslutande) 

* 

* 

 * 

 

 Hampus Juteryd, ordförande 

Moa Liljendahl, sekreterare 

Almathea Granholm, 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 

Gått igenom tidigare punkter och uppföljning kommer ske under respektive punkt. 

 

§ 4 Budgetuppföljning 

Vi fick budgeten godkänd för 2023 vilket känns bra.  

 

§ 5 Ungdomsverksamheterna 

Planering inför mötet 2023-02-20 och gick igenom upplägget. 

 

§ 6 Sociala Medier 

             Konton som har nåtts är 209 vilket har ökat med 12,3%, konton som har integrerats 

med är 50 vilket är en ökning på 72,4% och totalt antal följare har ökat till 134 

personer vilket är en uppgång på 3,8%. Vi har inte varit lite mer aktiva under Januari 

och Februari vilket gör att siffrorna går upp en del 
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§9         Motorburen ungdom 

Vi diskuterade ärendet och hur vi ska gå vidare med arbetet. Vi kommer planera in 

separata möten för att diskutera igenom och skriva en projektplan, exakta datum 

bestäms längre fram. 

 

§10        Verksamhetsberättelse 

Hampus skriver en verksamhetsberättelse som vi andras sedan kommer gå igenom det 

gemensamt och kolla över.  

            

 

§11         Förbundsmöte 

Pratar kring vilka som kan åka med och om vi ska ner dit och om det verkligen ger 

oss något. Vi får träffa alla distrikt och tänker försöka prata med dem kring deras 

ungdomsarbete. Moa och Hampus kommer vara på plats i Lund, eventuellt Sandra. 

 

§ 12 Möte med ridsporten 

Vi pratade igenom mötet som Moa och Moa från Västras ungdomsgrupp med 

ridsporten kring deras ungdomsledarutbildning. Vår ambition är att ta upp med 

förbundet att göra något liknande framöver, där vi kan dra nytta av det fina arbetet 

som ridsporten redan har gjort.  

                           

§ 13 Nästa Möte 

6/3-2023 

 

§ 14 Mötets avslutande. 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Almathea Granholm 

 

 

  


