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Styrelseprotokoll för Tälje Skog och Ungdom 2021-04-18 
 

Plats: ( x ) Bergtorp (x) Digitalt via Zoom 

 

1. Mötets öppnande 

Jeanette Odelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 10:13. 

 

2. Närvarande 

(Närvarande = J) 

Ordförande Jeanette Odelius J 

Kassör Bo Ekenberg J 

Sekreterare Sara Ekman  J  

Ledamot Weronica Öberg J 

Ledamot Jenny T Larsson  J 

Ledamot Thomas Hettman  J 

Ledamot Åsa Pelli  J 

Suppleant Liselott Odelius  J 

Suppleant Sara Björck  

 

Valberedning: 

Ida Sjögren Knutas   

Lilly Leete   

Emma Bozic   

 

Övriga närvarande på mötet: 
 

3. Val av justerare 

Styrelsen beslutade att alla närvarande justerar protokollet efter mötet med e-legitmation. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Styrelsen godkände dagordningen enligt följande 

1. Mötets öppnande 

2. Närvarande 

3. Val av justerare 
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4. Godkännande av dagordning 

5. Senaste mötesprotokoll 

6. Ekonomi, status på kontot och status på bokföring/redovisning (Bosse och Lise-Lott) 

7. Personalfrågor. Weronica berättar om nuläge samt styrelsen beslutar vidare åtgärder, bland annat 

mejl, hemsida och sociala medier, korrespondens med medlemmar etc. 

8. Lönerapportering/Löneservice 

9. Djur 

10. Verksamhet, aktuellt just nu. Weronica och Jeanette återkopplar dialogmöte med 

kommunen samt redogör för kommande möten samt övergripande agenda för 

framtidsarbetet. 

11. Städdagarna både de på Bergtorp samt kommunens städdag. 

12. Byggnader och anläggning, Weronica redogör för status för anläggningen. 

13. Övriga frågor som ordföranden föreslår styrelsen att arbeta vidare med: 

1. Syfte och mål med föreningen 

2. Föreningens organisation 

3. Ungdomar Weronica och Sara E informerar 

4. Sommaraktiviteter, fordringar, läger, personal 

14. Nästa möte 

15. Mötets avslutande 

 

5. Senaste mötesprotokoll 

Senaste mötesprotokollet gicks igenom. 

 

6. Ekonomi, status på kontot och status på bokföring/redovisning  

Bosse och Liselott redogjorde för ekonomiska läget. 

Eget konto för Swish är framtaget och ett bankkort för föreningen finns.  

Styrelsen är eniga att se till att avsluta gamla fakturor. 
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7. Arvsfondsprojektet 

Styrelsen beslutade att ta in en ny stående punkt på styrelsemötena om arvsfondsprojektet. 

Arvsfondsprojektet har trots pandemin fungerat mycket bra så planen är fullföljd men med förändrat 

arbetssätt, med att t.ex. förskolebussen kommit hit, Bergtorp har också åkt till skolor med hästar. 

Redovisningen är inlämnad till arvsfonden och senast inkomna pengar kom i mars. 

Personal måste rekryteras till arvsfondsprojektet.  

Weronica Öberg är projektledare för Arvsfonden från Bergtorp. Ny administratör kommer att vara 

Sara Ekman och Bosse Ekenberg kommer redovisa ekonomin. 

 

8. Personalfrågor 

Två anställda har sagt upp sin anställning och rekryteringsprocessen är påbörjad.  

 

Sommarläger  

Styrelsen sa ok till att flytta datum från mån-torsd istället för sön-onsd  (20-23/6) för ett av 

sommarlägren. Övriga sommarläger behöver ses över vid nästa styrelsemöte. 

 

Hemsida 

Styrelsen beslutade att byta webbhotell till Webnode och Sara Ekman tar ansvar för bytet.  

 

Styrelsen beslutar att se över Sport Admin och hur det går att jobba med digitala bokningar. 

 

9. Lönerapportering/ Löneservice 

Jeanette rapporterade om lönehanteringen. 

 

10. Djur 

Ny arbetsuppgift som jordbruksverket har införskaffat för rapportering av djur med senast 

inrapportering i oktober som Bergtorp behöver göra. Punkten flyttas till nästa möte. 

 

Weronica rapporterade om djuren på gården. En plan för hästarna framåt håller på och tas fram för 

att hästarna ska få den motion de behöver framåt. 
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11. Verksamhet 

Jeanette och Weronica återkopplade från dialogmötet med kommunen och kommande möten 

framåt. 

 

12. Städdagar 

Styrelsen beslutade att städdagarna blir 1-2 maj 10:00 – 14:00 och en arb.grupp sätts ihop att jobba 

vidare med detta. Ev. slår vi ihop kommunens städdagar med ovanstående datum, beroende på 

antalet deltagarna. Det tas upp på nästa styrelsemöte. 

 

13. Byggnader/Anläggning 

Weronica redogjorde för en del av de aktiviteter som har blivit genomförda på gården: 
 

• Det stora ute tältet höll på att blåsa sönder så trästolpar är nedslagna och tältet förankrat 
ordentligt. 
 

• Fixat vattenkoppen inne i vinterhagen, den hade vält en gång med massa översvämning till följd. 
Den är nu fastskruvat i en platta under vattenkoppen. 

 

• Skruvat fast dörrhandtag hos kaninerna. 
 

• Satt upp en krubba i Kennys box. 
 

• Rensat stuprännor och stuprör på alla 3 byggnader. 
 

• Sladdar vägen ofta och fyller igen hållen med grus .  
 

• Sladdar gårdsplanen ofta för att slippa leran. 
 

• Harvar ridbanan så att underlag ska vara bra för hästarnas ben.  
 

• Kör ihop gödslet i gödselcontainern varje vecka. 
 

• Rensat avloppsrör hela vägen från stugan genom duschrummet  och ner i tanken.  
 

• Dragit plaströr och satt upp vattenkran uppe hos fåren så vi slipper bära vatten dit upp. 
 

• Inhandlat lysrör och byt ut dom trasiga lysrören. 
 

• Kört sopor till tippen, kört bort ris. 
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• Taket i hönsens innergård är inte fixat ännu pga att det räcker inte med nät det måste vara helt 
tätt pga fågelinfluensan vi måste inhandla plasttak och sätta upp. 

 

14. Övriga frågor som ordföranden föreslår styrelsen att arbeta vidare med 1. Syfte och mål 

med föreningen 

2. Föreningens organisation 

3. Ungdomar Weronica och Sara E informerar 

4. Sommaraktiviteter, fordringar, läger, personal 

Punkten bordlägges till nästa möte. 

 

15. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdagen 28 april klockan 19-20:30 via Zoom. 

 

16. Övrig frågor 

Inga övriga frågor togs upp 

 

17. Mötet avslutande 

Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat kl. 13:00 
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Digital Signering av protokollet 

 


