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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Datum: 2017-11-07  
Tid:  18.30-20.30  
Plats:  Kopparvägen 19, Brf  föreningslokal 

Närvarande: Oskar Birkne, Stefan Ekberg, Linus Ekberg, Amanda Hedenberg, Susanne 
Österdahl Brijker, Rikard Nilsson. 

§1 Mötet öppnas  

§2 Val ordförande, sekreterare och justerare 
Oskar väljs till ordförande, Susanne till sekreterare och Rikard till justerare. 

§3 Kåraktuellt 
a. Basar - hölls i år i Ulvsättraskolans matsal. Mycket lyckat och lättarbetat. Vinst ca 24 
000kr 
b. Äventyrarnas hajk - Gränslösa scoutkår anordnade äventyrshajk med vilda västerntema 
den 13-15/10. Mycket populärt och omtyckt. 
c. Kladdkakorna hade en myshajk där de även prövade på att skjuta pilbåge 
d. Café Slammertorp hölls vid två tillfällen. Äventyrarna den 8/10 och Upptäckarna den 
15/10. 
e. Kårstämma den 11/11 kl 12:30-16 i Slammertorp. 
f. Distriktsstämma den 12/11 kl 09-16. Oskar, Jakob och Susanne kan tänka sig att åka. 
g. HLR-kurs den 15/11 vid Jakobsbergs brandstation. 
h. Upptäckarna övernattning i Slammertorp den 17-18/11. 
i. SLUG- hajk Utmanarna 17-19/11 
j. Café Slammertorp den 19/11 - Familjescouterna 
k. Spårarna övernattning den 25-26/11 i Slammertorp 
l. Café Jultorp den 3/12 kl 12-15 
m. Julterminsavslutning den 5/12 

§4 Trello 
Genomgång av trello 
Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen.  

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§5 Inför kårstämman  

Linus mötessekreterare 
Hasse Larsson mötesordförande  
Susanne förbereder tipspromenad 
Susanne och Jakob fixar fika 

Påverkanstorg:  
Rikard - pratar budget 
Oskar - pratar proposition 
Susanne - pratar verksamhetsplan 
Verksamhetsberättelse - uppsatt 
Valberedning - Torbjörn Persson 

Oskar skriver ut alla dokument 

Vi gick igenom och ändrade i verksamhetsplanen 

Vi gick igenom budgeten och lade till ett par fotnoter 

Medlemsavgiften. Förslag på ändring av medlemsavgiften togs fram till kårstämman. Istället 
för ett familjetak på 1000kr per termin och familj föreslås att när taket på 1000 kr uppnåtts så 
ska resterande medlemmar i familjen endast betala riks- och distriktsavgiften, i skrivande 
stund 105 kr. 

En motion inkommer först via telefon och sedan via mejl under själva styrelsemötet från 
avdelningen Carolinerna, patrullen Räven angående inköp av fler tält. Motionen kommer 
egentligen in för sent, men eftersom styrelsen vill uppmuntra scouterna att delta i den 



!  KALLHÄLLS 
SCOUTKÅR 
Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

demokratiska processen så väljer vi att ta med motionen till kårstämman och så får stämman 
avgöra om man vill ta upp den eller inte. 

Köpa in blommor till avtackning - Oskar 

Förberedelser från kl 11:45. 

§6 Sammanfattning av styrelseåret 

Det har varit ett bra och produktivt styrelseår. På vissa punkter finns det dock utrymme för 
förbättringar:  
- mötesdisciplin 
- ansvarsområden 
- specifika ansvarsområden för ungdomsrepresentant? 

§7 Övriga frågor 
a. Vi har fått en inbjudan från Barkarby Skälby scoutkår att åka på sommarläger 2018 
tillsammans med dem och ev andra kårer i Västra Kretsen. Vi svarar Barkarby Skälby 
scoutkår att vi tar upp frågan på ledarmiddagen den 20/11 och återkommer efter detta.  
b. HLR.kurs den 15/11. Inte så många anmälda - påminnelse ska skickas ut. 

§8 Mötet avslutas 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 
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___________________ ___________________ _____________________ 
Susanne Österdahl Brijker Rickard Nilsson  Oskar Birkne


