
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

Protokoll styrelsemöte Kallhälls scoutkår 2016-04-12 

Datum: 2016-04-12 

Tid 18:30-20:00 

Plats: Termovägen 42 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Torbjörn Persson, Olivia Lehnert, Ina de Besche 
 

§1 Mötet öppnas  
 

§2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare  
Anna och Oskar utsågs till justerare. 

Oskar utsågs till mötesordförande och Ina till mötessekreterare. 
 

§3 Kåraktuellt 

Vi gick igenom de olika aktiviteterna som har hänt sedan sist. 

- Utbildningar har gåtts av en del av scoutledarna. 

- Vinterlägret har genomförts. 

- Slammer på torpet med 13 deltagare har genomförts. Bland annat har dukar och gardiner kommit på plats. 

Trappan till Bagarstugan har tagits bort och en ny ska sättas dit. Ytterligare ett tillfälle i vår planeras den 1 juni. 

- Planeringen av sommarlägret pågår. 

- St Georgfirandet är den 21/4. 

- Birkaballt den 24/4 - kontrollerna för Kallhäll sköts av utmanarna och ledare 

- Föreningsloppis den 21-22/5. 

- Vikingarna och Eldmyrorna planerar ev en hajk i vår. 

- Ledarmiddag 18/4 och 18/5. 

- Ängsjölyftet 20/5 och 3/6. 

- Terminsavslutning den 31/5. 

- Första mötet med fixargruppen. Ett nytt behöver bokas i vår alt tidig höst. 
 

§4 Genomgång av Trello 

- Oskar har påmint dem som inte betalt medlemsavgiften men skickar ytterligare en påminnelse. 

- Uppdatera informationsbladet som delas ut vid uthyrning av Slammertorp. Det ska klart framgå att Dikartorp är 

privat mark. 

- Hyra av bygdegården, ska vi fortsätta med det? 

- Loggan. Tobbe följer upp det. 

- Rutinerna för kvittoredovisning läggs upp på hemsidan. 

- Slammertorpfrågor sen tidigare, frågor kvarstår såsom tvättrummet, renovering av stora rummet på 

övervåningen. Agne hör med kommunen vad vi får göra. 

- Utvärdering av kåren. Ny enkät planeras att skickas ut. 

- Sjösportläger - ta upp frågan på ledarmiddagen om intresse finns att ordna med SMS i sommar. 

 

 
§5 Kassörens punkt 

Inga frågor togs upp. 
 

§6 Användning av majblommepengar 

Kåren får 10% av försäljningen av majblommorna. Diskussion fördes vad kåren kan göra och ett förslag var att 

köpa in fler ryggsäckar som kan finnas för utlåning. De ryggsäckar kåren har idag (3 st) lånas ej ut så mycket, 

därför kom styrelsen fram till att pengarna ska gå till de som har det lite ekonomiskt sämre än andra genom att få 

bidrag till t.ex. läger och medlemsavgift. 

Anna lägger upp info på hemsidan. 
 



§7 Utbildningsbidrag 

Jakob har mailat och yrkar på att kåren betalar ca 2300 kr för en utbildning han vill gå. Vi ber Jakob söka bidrag 

hos distriktet i första hand. Vi tar upp frågan igen på nästa styrelsemöte när vi vet hur mycket distriktet bidrar 

med. 
 

§8 Statsbidragsansökningar – vad gick snett 

2 av 6 avdelningar har skickat in och ansökt om pengar, vilket medför att de avdelningar som missat att skicka in 

ej får något bidrag. 

Styrelsen har tyvärr inte informerat i tid och väljer därför att skjuta till pengar där det behövs - efter en ansökan 

från avdelningen. Styrelsen kommer också se till så att det finns en manual på hemsidan så att man lätt kan läsa 

när och hur ansökan ska skickas nästa år. Det ska också läggas in i kalendariet när rätt patruller bör vara 

registrerade i Scoutnet och när årsmötet senast ska hållas. 
 

§9 Sjösportläger 2016 

Representant från Stäkets Motorbåtsskällskap (SMS) kom och berättade om lägret som de vill genomföra 

tillsammans med kåren. Lägret kommer att vara för 10-16-åringar och vara v 25. Kåren fortsätter diskussionen 

på ledarmiddagen. 
 

§10 Planering av höstterminen 

Höstens planering tas upp på kommande ledarmiddag. Styrelsen föreslår att vi planerar in en kick-off i början av 

höstterminen. Under denna halvdag/dag så kommer det också att vara en genomgång av administrativa uppgifter 

i kåren, genomgång av ett ”scoutår”, så att avdelningarna och ledare har fått veta vad som är viktigt att känna till 

och lägga in i sina terminsplaneringar. Det kan vara att man lägger in årsmöten för patrullerna för statsbidrag. 
 

§11 Övriga frågor 

a. Misstänkt vattenläcka 

Vår förbrukning av vatten har ökat markant och för att få klarhet i att det inte är något allvarligt fel så ger 

styrelsen Agne Carlson uppdrag att göra en felanmälan om detta till kommunen. 

 

b. Sophämtning 

Agne och Oskar kommer att träffa kommunen den 19 april, nere på Slammertorp, för att diskutera 

sophämtningen. 

 

c. Inköp av gräsklippare 

Styrelsen diskuterade om huruvida vi ska köpa in en gräsklippare eller om man ska hyra en vid behov, då det 

finns en risk att en inköpt gräsklippare blir stulen. Beslutet blev att kolla upp hyrmaskiner. 

 

d. Föreningsmöte i kommunen 

Det är en föreningsträff för alla föreningar i kommunen den 20 april. Vi vill gärna att någon från kåren närvarar. 

 

e. Husköp 

Susanne föreslog att kommunen ska köpa ett hus som är till salu för tillfället för över 3 miljoner kronor. 

Styrelsens slutsats är att vi inte har råd! 

 

§12 Nästa möte 

Onsdagen den 11 maj kl 19-21 i Slammertorp 
 

Vid tangentbordet 

 

 
_________________________ 
Ina de Besche 
 
Justeras 
 

 
_____________________  _____________________________ 
Oskar Birkne   Anna Lundin 


