
Föreningen Sydöstra Uppsala 

Styrelsemöte 13 april 2021 

 
Närvarande: Peter Andersson, Ulrika Forshell, David Nilsson, John 

Kristersson, Marguerite Sjöström, Niklas Lövgren, Eva Jonsson 
  

1. Mötets öppnande (ordförande som öppnar) 

 Val av mötesordförande - Marguerite 

 Val av sekreterare – John 

 Val av justerare – Ulrika/David 

  

2. Godkännande av dagordning - OK 

  

3. Föregående mötesprotokoll 

 Åtgärdslistor tas upp från förra protokollet. 

 Möte med moderaterna 

Webbenkät ska publiceras                           

  

4. Styrelsemedlemmarnas roller 

Mot bakgrund av de många arbetsuppgifterna styrelsen har fått behöver 

vi se över våra roller och fördela arbetsuppgifterna. 
 

I nuläget har föreningen 900 medlemmar. Vi behöver upprätta 

åtgärdslista och engagera medlemmar att delta i arbetet. 

  

Förslag: Vi gör en åtgärdslista som vi delar. Kolla av med varandra kring 

vad som behöver göras. 

Vi försöker upprätta arbetsgrupper med medlemmar 

Vi minskar protokollförda styrelsemöten till en gång/kvartal. 

Vi beslutar att ha veckovisa arbetsmöten av kortare slag, där man tar 

egna anteckningar 
 

 5. Kassan 

In- och utgifter per händelse måste redovisas. Medlemmarna måste få 

insyn i ekonomin. 

Föreningen har nu ett organisationsnummer. 
 



Beslut: Vi låter det fortskrida som det fungerar nu, med redovisning av 

belopp på förenings hemsida. David tackar med sms till de som lämnar 

bidrag. 
  

 6.  Information från Ordförande 

Samtal har förts med politiker i M,L,C och S i syfte att få en överblick. 

Sammanfattningarna är inte gjorda pga hög arbetsbelastning. 

 Webbenkäten: resultat ska publiceras 

 Digitala möten fyra st 

 Utdelning av informationsblad i områdena har utförts 

 Yttrandeförslag till boende ska formuleras, kopior av yttranden 

delas ut i brevlådorna i områdena och delas digital på hemsidan. 

 Föreningens yttrande – formuleras. Samma som det som delas ut? 

 Ett par av medlemmarna hjälper till med att formulera texter och 

insändare 

 Möjliga samarbeten som initierats (vi behöver bestämma hur vi 

jobbar vidare med dessa, eller göra ett urval): bl.a. Scouterna,UOF, 

orientering, Danmarks IF,Naturskyddsföreningen Uppsala, 

hundklubbar, Danmarks hembygdsförening, SIU, SPF-seniorerna 

Linné, Team Nordic Trail Uppsala, Vårda Uppsala, 

Friluftsfrämjandet. 

 

7. Chatmöten med kommunen 

 Kapacitetsstark kollektivtrafik 19 april, 22 april, 4 maj 

 Spårväg delsträcka D - 10 maj            

       

8. Strategi 

Det är uppenbart att vi måste definiera strategin så att vi är överens och 

alla svarar samma sak om vi tillfrågas. Detta är även viktigt när vi går ut 

med information till medlemmar, för att de ska få en enkel och tydlig bild 

av vad vi verkar för. Vi behöver synas! 

 Media och andra aktörer - Vilka aktörer har vi kontakt med? Hur når vi ut 

i media? Vilka frågor ska vi kämpa för? 

Vilka åtgärder har vi gjort för att nå ut till media och organisationer? - 

Peter har kontaktat bl.a världsnaturfonden och Greenpeace. 

 Kontaktat kompassmagasin – inget svar 

 



 Nätverka med olika föreningar 

 Intervju genomförd med Södra staden 

 Mediehuset Kvartal – de efterlyser tips 

 Uppmana folk att skriva på Facebooksidor (så vi är många som 

skriver) som tillhör media så att de tar upp ämnet! 

 Social media-synlighet på flera plattformar, tex Twitter, Insta m fl 

 Kontakta regeringen? 

 Namninsamling för omröstning (förbereda listor) 

 Demonstration 

 Representantgrupp med medlemmar från de olika områdena 

Vilka frågor/områden ska vi fokusera på? Kan det vara flera? 

Kontakt med landshövding? 

  

Möte med medlemmarna 

Ett digitalt möte med medlemmarna innebär en kostnad för föreningen 

och det kanske inte är bästa sättet för ett möte. Därför har vi förslag att 

en eller två helger sitta ute vid kullarna eller någon annanstans där 

medlemmarna är välkomna att med avstånd hälsa på oss- och ställa 

frågor. - vi bollar detta via mail.  

  

Årsmöte:  Datum behöver bestämmas. 
  

9. Övriga frågor, 

Centrum för rättvisa har kontaktats, men de har svarat att de 

inte åtar sig frågor av denna art.  

 

10. Nästa styrelsemöte förslag 11 maj 

 

 11. Mötet avslutas 

 

Vid penna 

John Kristersson 

  

Justeras 

  

Ulrika Forshell                                                          David Nilsson 


