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                                                               Protokoll 2021-05-11 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE TORESTORPS FRAMTID 2021-05-11 
 
PLATS: digitalt via Whats up 
 
NÄRVARANDE: Nina Karlsson. Linnea Jansson. Birgitta Hansson. Alexandra Florell. Monalisa 
Elvheim 

 
 

1. VAL AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Ordförande: Nina Karlsson 
Sekreterare: Monalisa Elvheim 
Protokolljusterare: Birgitta Hansson. Linnea Jansson 

 
2. EKONOMISK RAPPORT 
 
TF: 55 563,29 kr 
Minnesfond: 12 195,87 kr 
Vägförening: 31 372 kr 
Ungdomsverksamhet: 8 436 kr 
Antal nya medlemmar i år: Enskilda: 21. Familj: 8 
 
3. PÅGÅENDE ÄRENDEN 
 
3.1 Skateramp. 
Lång diskussion om att så småningom utöka till en aktivitetspark. Vi börjar med 
skaterampen. Simon är byggledare samt inhandlar materiel till detta. Pengar tas från 
Minnesfonden och ungdomsverksamheten. Plats och tillstånd finns. Intresserade föräldrar 
hjälper förhoppningsvis till. 
För ytterligare finansiering av aktivitetspark söker vi kommunala bidrag nästa år. 
 
3.2 Årlig röjning av Sju strömmar. Preliminärt datum 11 september 2021 
 
3.3 Årsmöte. 
P g a pandemin kan vi inte ha årsmöte för medlemmarna. I stället ordnar Nina en inspelning 
där hon redovisar en sammanställning av året som gått. Inspelningen läggs sedan ut på länk 
på hemsidan samt Instagram för alla att ta del av och komma med synpunkter. Styrelsen får 
en skriftlig sammanställning före nästa styrelsemöte. 
Förslag att Styrelsens sammansättning blir densamma som nu. Eventuellt får vi en ny 
ledamot men det är inte klart i nuläget. 
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3.4 Tipspromenad bordläggs t v. 
 
4. NYA ÄRENDEN 
 
Föreningen tänker ordna en fisketävling. Kontakt André Hagman. Försöka engagera 
fiskevårdsföreningen vid Tolken. Nina undersöker förutsättningarna och har kontakt med 
André. 
 
5. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Cykelvägar. Linnea tog upp frågan om cykelvägar som varit uppe sedan 2017 men inte 
kommit vidare. Från kommunen har det nu i hennes område kommit information om 
förbättring av bärighet och säkerhet av väg 1519. Linnea ska ta kontakt och ligga på om 
cykelvägar också vilket är ett bra tillfälle nu. Godtogs av styrelsen. 
 
Protokoll. Monalisa föreslog att lägga ut protokoll på hemsidan i fortsättningen. Styrelsen 
godtog detta. 
 
IVPA- I väntan på ambulans. Det har varit ett stort ämne tidigare i föreningen. Monalisa 
föreslog att hon kan sätta sig in i detta. Börjar med att läsa tidigare protokoll och ser om det 
går att komma framåt. Godtogs av styrelsen. 
 
6. NÄSTA MÖTE 
 
Digitalt 30 maj kl. 18.00 
 
 
 
Slut protokoll. 


