
 

 

 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll Styrelsemöte  

Tid:  19:00 – 21:00  

Datum:  2016-05-16  

Plats:  Slammertorp  

Närvarande: 

Oskar Birkne, Rikard Nilsson, Olivia Lehnert och Torbjörn Persson, samt 

distriktsordförande för Birkadistriktet Fredrik Arbegard 

 

§1. Mötet öppnas  

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

Oskar väljs till mötesordförande 

Torbjörn väljs till mötessekreterare 

Rikard väljs till justerare  

 

§3. Kåraktuellt 

Hänt sedan sist: 

St Georgsdagen. Märkesutdelning. 

Birka Ballt. Kallhälls scoutkår gjorde väldigt bra ifrån sig. Spårarna kom etta, 

upptäckarna knep också en första plats och äventyrarna kom tvåa. Alla kämpade 

väl. 

Eldmyrorna har gjort iordning en ny eldplats med bänkar. 

Cafédamerna gick i pension efter tjugo år som ansvariga för Café Slammertorp. 



 

 

Vi tackade av dem med lämpliga blomster som till exempel kaffeplanta och 

penningträd. 

På gång: 

Terminsavslutning den 31 maj 2016 

Fixargruppsmöte. Den 17 maj 2016 så har fixargruppen ett första möte. 

Sommarläger. Under full planering. 

Ledarmiddag. Onsdagen den 18 maj 2016. Gummihandskarna ansvarar. 

 

§4. Genomgång av Trello  

 

§5. Kassörens punkt  

Deklarationen är inskickad. 

Izettle. Styrelsen föreslår att minst en på varje avdelning är registrerad för att 

kunna använda iZettle. Information kommer ut på Slammer på nätet 

(Facebookgruppen). Instruktioner hur denna används kommer att läggas upp på 

hemsidan. 

Avdelningskassör saknas för Eldmyrorna. Bör vara en myndig person. Ingen 

ansvarig – inga pengar. 

Vinterlägersredovisning saknas. 

Ekonomisk rapport. Se bilaga 1 

 

§6. Starta ny avdelning – familjescouting 

Susanne skickade in ett förslag om att starta upp en avdelnings för 

familjescouting till hösten. Upplägget är att de ska träffas en söndag i månaden 

för yngre barn tillsammans med de deras föräldrar som också är med på 

mötet.Styrelsen tycker att det är ett bra förslag och tycker att de ansvariga kan 

dra i gång med sin planering av den nya avdelningen. 

  



 

 

§7. Element i Bagarstugan  

Det har kommit en förfrågan angående nya element i bagarstugan eller om vi 

ska vänta tills kommunen har gjort sin elrevision av bagarstugan. Stugfogde 

Agne Carlson kontaktar kommunen i detta ärende angående elrevision av 

bagarstugan och vi kommer då även att påpeka att de gamla elementen är en 

brandfara. Vi avvaktar beslut tills vi har fått svar från kommunen. 

 

§8. Inköp av fler stormkök  

Det har kommit in förslag att köpa in tre nya stormkök, som nu är inköpta. Detta 

kan materialansvarig ta beslut om men alla inköp ska redovisas till styrelsen så 

att styrelsen har koll på budgeten. 

 

§9. Kanotbod  

För ett par år sedan så blev det budgeterat för en kanotbod, denna post togs bort. 

Nu har frågan åter väckts och förslaget är att vi ska söka pengar hos distriktet för 

att kunna bygga kanotboden. Som ska fungera som förvaringsplats för paddlar 

och flytvästar. Nästa ansökningstid är den sista oktober. Vi tar kontakt med 

Johan Hård för att höra om det fortfarande är okej att placera en kanotbod nere 

vid Stäkets MotorbåtsSällskap. 

 

§10. Spridning av information/protokoll från styrelsen 

Styrelsen håller med om att det har tagit för lång tid för protokollen. Vi kommer 

att prova att lägga ut det ojusterade protokollet, med vattenstämpel och i pdf-

format, på Slammer på nätet. Det ojusterade protokollet ska komma senast tre 

dagar efter styrelsemötet och det justerade protokollet ska komma senast tre 

dagar efter att det ojusterade protokollet har publicerat. Det justerade protokollet 

läggs upp på hemsidan och skickas via mail. Det behöver inte vara signerat i den 

digitala versionen men däremot så ska de påskrivna finnas samlade i kåren. 



 

 

 

§11. Övriga frågor 

a. Birka scoutdistrikt informerar 

Det är ont om Trygga möten-utbildare. Man jobbar på att få till en liveversion. 

Jamboree 2017. Målet är 20000 deltagare varav 5000 inte ska vara scouter. 

Detta blir startskottet för en nationell jamboree vart fjärde år. 

Distriktsstyrelsen har även som mål att besöka alla scoutkårer i distriktet. 

Distriktet bjuder in till BBQ i Rålambshovsparken 6/6. 

Upplandsslättens scoutdistrikt går in i Stockholmsregionen. 

Regionsarbetet går bra och just nu arbetar man med att synka evenemang så att 

de inte krockar med varandra.  

Ett långsiktigt mål är att få till en regionsstyrelse. 

Distriktsstämman kommer att hållas 8/10.  

Det kommer en kurs i Anpassat ledarskap i höst med Patric Brask. 

Demokratijamboree i höst. 

En ny scoutkår har startats upp i Jakobsberg. 

Datum för BirkaBallt 2017 är inte bestämt ännu. 

 

b. Hänglås till kanotboden 

Det kommer att köpas in ett marint hänglås med kombinationslås. 

 

c. Bomnyckel och körtillstånd 

Är överlämnat till Jenny Persson och Anneli Löfgren. 

 

§12. Nästa möte  

Vi kommer att ha ett arbetsmöte med samkväm den 15 juni för att komma igång 

med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och annat arbete inför 

kårstämman. 

Nästa styrelsemöte efter det kommer att vara den 28 augusti 12:00-16:00. 



 

 

 

§13. Mötet avslutas  

 

 

 

Vid tangentbordet 

 

_________________________ 

Torbjörn Persson 

 

Justeras 

 

_________________________ _________________________ 

Oskar Birkne Rikard Nilsson 


