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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.40 – 20.40 

Datum: 2016-12-08 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Susanne Österdahl Brijker, Rikard Nilsson, 

Amanda Hedenberg, Olivia Lehnert 
 

§1. Mötet öppnas 

Oskar förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

Oskar väljs till ordförande, Anna till sekreterare och Olivia väljs till justerare. 

 

§3. Kåraktuellt 

- Avslutningen 6/12 

Ca 100 personer var med på avslutningen. Jättebra anordnat av julgruppen!  

Alla avd.ledare var informerade och information ska ha gått ut till alla scouter och 

föräldrar. 

- Susanne har ordnat fler personer till fikagruppen samt fixargruppen. 

- Gummihandskarna har varit på hajk på Stäketsön. 

- Vingsuset har haft en övernattning som gick bra. 

- Rikard och Jens har haft möte med kommunen den 5/12, Jan Thelenius och Ingrid 

Kennerstedt. Luftvärmepumpens utedel kommer att placeras under fönstret i stora 

rummet, så långt ner som möjligt mot sockeln. Kommunen vill ha ett trä-skydd över 

maskinen och rören målade, så att de smälter in med huset. Vill även att elskåpet ska 

målas i samma färg som stugan. 

Jens tar fram en ny offert där träskyddet ingår. 

Möss i husen: Kommunen har avtal med Anticimex som vi själva tar kontakt med. 

Gratis besök. Rikard tar det vidare och Susanne kollar nycklar med Agne, som Rikard 

kan ha. 

Element: Kommunen kommer att se över elementen. Vi får flytta elementen från stora 

rummet till bagarstugan om vi vill, när vi väl fått pumpen på plats. 

Elrenovering: Kommunen vet först hur det blir med det efter att budgeten är satt för 

2017, i början på jan. 

Övrigt fix: Armaturen, eller kablar till armaturen ute på farstun är trasig. Lock fattas 

till en eldosa. 

- Demokratijamboree: Oskar och Linus var på plats i Västerås. En kortare 

sammanfattning från Oskar:  
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- Kåren ska jobba utifrån riksorganisationen Scouternas verksamhetsplan baserad på   

de tre strategiområdena: 

A. Scouterna utvecklas till förebilder 

B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

C. Fler ska få uppleva scouting 

- Scouterna har tagit fram en beskrivning av några saker som en bra scoutkår gör och 

uppdrar åt kårerna att ha som målsättning att uppnå detta. 

- Vi har antagit en ny policy för hållbar utveckling som vi även kommer arbeta med 

på lokal nivå som utgår ifrån de 17 Sustainable Development Goals som världens 

länder har tagit fram. 

- Åldersgränsen för Explorer Belt ändras tillbaka till 16-20 år. 

- Stämman visade tydligt att Scoutnet behöver utvecklas ytterligare och att kårens 

behov ska stå i fokus. 

 

- Terminsstart 17/1 och det är Äventyrarna som håller i den. 

- Julmarknad 15/12 

Kåren kommer i år att vara på Kallhälls 4H-gårds julmarknad. Vi kommer bla att ha 

chokladhjul och paketlotteri. 

- Inventering på Jula. 

Kåren har fått ett erbjudande att tillsammans med Jakobsbergs Scoutkår inventera på 

Jula den 16 jan. Genom detta kan vi sänka avgiften till sommarens läger. 

Intresseanmälan har mailats ut av Anna Lindström. 

Styrelsen beslutar att invänta svar på enkäten för att sedan kika på vidare åtgärder så 

att så många som möjligt ska kunna ha möjlighet att åka. 

- Musikhjälpen 13/12 

Tobbe och Susanne håller i detta. De planerar att stå i Kallhälls C mellan kl 16.30-18 

och ha någon aktivitet för att samla in pengar. 

 

§4. Genomgång av Trello 

Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. 

 

§5. Kassörens punkt 

Alla avdelningar har nu betalat tillbaka pengar, enligt tidigare info från Rikard. 

 

§6. Planering av Kick-offen 

Istället för årets julmys bestämdes på senaste ledarmiddagen att det blir en kick-off i januari. 

Datum är satt till 28-29/1 och förslaget är en övernattning i Granskog. Styrelsen fick på sig 

att planera och det är i full gång. Budgeten är satt till ca 6 000 kr. Förslag ligger på att ta in 

externa personer t.ex. Patrik Brask och en scoutkonsulent, för att prata bl a om vad vi ska ha 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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för policy för ledare, hur bemöter vi våra scouter mm. Fokus ska ligga på kåren och våra 

ledare. 

Mer info kommer! 

 

§7. Arkivering 

Ingmar Löv som tidigare varit aktiv i kåren har haft hand om vårt arkiv hos kommunen som 

fortfarande finns kvar. Peter Gardell har en hel del papper som tillhör kåren. Förslaget är att 

vi ser över rutiner för arkivering, vad finns för regler. Rikard tittar på det och kontaktar 

Ingmar. 

 

§8. Utdrag ur belastningsregistret 

Oskar har mailat förslaget till styrelsen, inga fler synpunkter från oss. Förslaget ska mailas ut 

till kåren så att alla ledare får en chans att tycka till inom en vecka från att det landar i 

mailboxen, då planen är att detta ska införas from 1 jan 2017. 

En text om Trygga möten ska läggas till i dokumentet. 

Reglerna som finns på hemsidan ska ändras, så att det är rätt info på båda ställen. 

 

§9. Rutiner för bidragsansökan 

Beslut: När avdelningarna ansöker om extra pengar ska de inkomma med en redovisning av 

sin budget. 

Beslut: Kåren ska stå för kostnaden för knivar som delas ut när scouterna fått sitt knivbevis. 

 

§10. Val av tävlingsansvarig 

Styrelsen fick i uppdrag vid årsstämman att ta fram en tävlingsansvarig. Anna kommer att 

skicka ut en förfrågan på bla Slammer på nätet, så att alla har en chans att visa sitt intresse. 

 

§11. Val av avdelningsansvarig och avdelningskassörer 

Styrelsen delegerar till avdelningen att bestämma ansvarig och kassör. Namn meddelas till 

styrelsen senast 17 jan, vid terminsstart. 

Varje avdelning ska också ha en medlemsregistrerare, namn meddelas 17 jan. 

 

§12. Inköp av ryggsäckar för utlåning 

Majblommepengarna ska användas till ändamålet. Önskemål från Carolinerna är att köpa 

ryggsäck med justerbar rygg. 

Just nu finns 3 000 kr i kassan. Susanne har fått uppdraget att titta på olika varianter och 

priser. 
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§13. Övriga frågor 

- Amanda undrar om kåren vill köpa tavlor som hon målat. Amanda ombeds göra ett 

inlägg på ”Slammer på nätet”. 

- Tält: Berndt har mailat förslag på olika tält. Susanne vill diskutera vidare med fler 

ledare för att få fram bästa förslaget. 

 

§14. Nästa möte 

Torsdagen den 12 januari, kl 18.30 – 20.30 i Slammertorp. 

 

§15. Mötet avslutas  

och Anna tackas för gott fika och julgodis  

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ _________________  _____________________ 

Anna Lundin   Olivia Lehnert   Oskar Birkne 


