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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  19.00 – 21.00 

Datum: 2017-01-25 

Plats:  Emaljvägen 10 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Susanne Österdahl Brijker, Stefan Ekberg, 

Amanda Hedenberg. 
 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val av justerare 

Stefan väljs till justerare. 

 

§3. Planering av Kick-offen. 

Genomgång av programmet för lör och sön 28-29/1. Susanne och Jakob förbereder 

genomgång av säkerhetfrågor på lördagen och Susanne kikar vidare på upplägg av frågor och 

arbetsgrupper under lördagen. Oskar ansvarar för upplägg på söndagen, kommer bla gå 

igenom enkäten och belöningssystem. 

Susanne vill även prata budget. 

Ca 25 st har sagt ja till att vara med under helgen, ett fåtal kommer att sova kvar. 

Budgeten under helgen kommer att ligga på ca 5 000 kr. 

 

§4. Inköp av tält 

På förra styrelsemötet beslutades att vi ska köpa in 3 större tält, som Berndt nu har beställt. 

Kommer att kosta ca 22 000 kr. Kåren har behov av några mindre tält och vi har fått två olika 

förslag. 

Styrelsen beslutade att köpa in 2 st Hilleberg och Susanne meddelar Berndt. 

Dessa Hilleberg är från Världsscoutjamboreen 2015 och säljs via Scoutshop: 

http://www.scoutshop.se/hilleberg-keron-4-gt-scouterna-edition-2882 

 

§5. Uppföljning av enkätresultaten 

- Konkreta åtgärder 

Styrelsen fick reda på resultatet av Oskar och vilka synpunkter som framkommit. Styrelsen 

beslutade att ha ett arbetsmöte för att diskutera vidare vilka åtgärder som ska vidtas. 

Några av de punkter som kommer att diskuteras är: Svårt med rutiner, stor spårargrupp, 

information på hemsidan, Facebook mm, fördelning ledare, trivsel i kåren, engagemang, 

utbildning, lokal mm. 

- Belöningssystem 

Styrelsen har kommit fram med ett förslag som Oskar ska ta upp för diskussion på Kick-offen 

i helgen. Alla är överens om att vi behöver ha någon typ av belöningssystem och några saker 

http://www.scoutshop.se/hilleberg-keron-4-gt-scouterna-edition-2882
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man kan belönas med är subventionerade lägeravgifter (vid läger med kåren), vara med gratis 

på Kick-offer, handla på Scoutshop och få subventionerad medlemsavgift. 

Vuxna och ledare inom kåren är olika mycket engagerade och kommer också att bli belönade 

därefter. Ett maxbelopp kommer att införas och detta måste rymmas inom kårens budget om 

möjligt. 

Detta kommer också att tas för vidare diskussion på kommande arbetsmöte med styrelsen. 

 

§6. Övriga frågor 

Inga 

 

§7. Nästa möte 

Onsdagen den 15 februari kl 18.30–20.30 i Slammertorp. 

 

§8. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ _________________  _____________________ 

Anna Lundin   Stefan Ekberg   Oskar Birkne 


