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PROTOKOLL Teamsträff 1/2023 

Datum: 

 

 

2023-01-02 

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

 

§ 4 Budgetuppföljning 
Ingen uppföljning, inskickad budget för 2023 

 

§ 5 Ungdomsverksamheterna 

Planering inför uppstartsmötet den 9/1-2023. Gå igenom årsplanen och presentera vad som 

händer under 2023 och kolla av det med samtliga ungdomsgrupper.  

 

§ 6 Sociala Medier 
             Konton som har nåtts är 118 vilket har minskat med 23,9%, konton som har integrerats med 

är 1 vilket är en minskning på 96,6% och totalt antal följare har ökat till 129 personer vilket är 

en uppgång på 3,2%. Vi har inte varit så aktiva under december månad vilket gör att siffrorna 

inte har gått upp så mycket som vi tänkte. 
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§9         Motorburen ungdom 

               Samma information som tidigare protokoll. 
 

§10        Hur når vi ut till fler 

            Göra en enkät där vi frågar vilka som vet vilka vi är. Ser vi sportgrenar som inte besvarar vet 

vi vilka vi inte når ut till idag och borde jobbar mer för att nå ut till. 

   

§11         Bilsportgalan 
Pratat kring galan och att vi ska hjälpa Rally Sweden men att sälja biljetter på                

mässan på dagen. Sedan även att vi ska ha ett fysiskt möte där vi planerar lite i framtiden. 

             

§ 12 Övriga frågor  

               

        

§ 11 Nästa Möte 

6/2-2023 

 

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

 

Protokoll upprättat av: Protokoll justerat av: 

 

___________________________________  ___________________________________ 
Moa Liljendahl Sandra Nyström 

 

 

  


