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Protokoll från styrelsemöte 

Tid:  18:30-20:34 

Datum: 2017-02-23 

Plats: Föreningslokal på Kopparvägen 19 

 

Närvarande: 

Stefan Ekberg, Amanda Hedenberg, Oskar Birkne, Susanne Österdahl Brijker och Rikard 

Nilsson. Jakob Maleus Cederäng under del av mötet. 

 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

 

Mötesordförande:  Oskar Birkne 

Mötessekreterare: Rikard Nilsson 

Justerare:   Stefan Ekberg 

 

§3. Kårakuellt 

18/2 Slammer på Torpet, källaren rensad och klar, kallförrådet uppiffat med nya hyllor mm, 

varmförrådet ommöblerat, köket rensat, städat och organiserat med dymolappar. 

Barkarbys Utmanare saknar ledare. Vi är tillfrågade om vi kan hjälpa till. Någon typ av samarbete 

kommer att inledas.  

22/1 Cafe Slammertorp a la Upptäckarna 

19/2 Cafe Slammertorp a la Äventyrarna 

Vinterläger på gång. Allt på plan enligt organisatörerna. 14 stycken totalt. 

Kåren är tillfrågad om vi vill deltaga vid Järfällafestivalen, den 9/9, för att grilla och sälja korv 

eller annan mat eftersom ingen annan erbjuder enklare mat. Vi beslutar att deltaga. Ansvarig utses 

senare. 

Birkaballt. Susanne tar ansvaret för kårens deltagande. 

28-29/1 Kick off. En lyckad aktivitet enligt Styrelsen. Dock saknas en del dokumentation från 

helgen. 

Inbjudan till Inspirations- & Utbildningsdag med Barkarby Skälby Scoutkår den 18/3. Anmälan 

kårvis senast 10/3. Susanne går ut med anmälningsformulär. 
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§4. Genomgång av Trello 

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

 

§5. Kassörens punkt 

7000kr i bidrag från Y-mens club till våra Jamboree deltagare. 

Elförbrukningen är högre under januari 2017 än under januari 2016 trots investeringen i 

luftvärmepump, 3934 kWh respektive 3610 kWh. Instruktioner för hantering av luftvärmepump 

samt radiatorer måste tas fram. Oskar ansvarar. 

 

§6. Belöningssystem 

Efter diskussionerna under kick-offen siktar vi på någon typ av subventionering för 

sommarlägret. Arbete med kriterierna påbörjas omgående, klart 22/4. Susanne ansvarar med 

hjälp av Oskar. 

 

§7. Ved och inköp av Ezystove 

Ved bekostas av kåren på samma sätt som fotogen och gas.  

Ezystove läggs på hyllan. ”Natura 93-spisen” fungerar utmärkt som alternativ. 

 

§8. Nya loggan 

Berndt tillfrågas om han kan digitalisera och vektorisera loggorna. 

Vi beslutar om att logga #2 och halsduksmärket blir officiella för kåren. 

Halsduksmärket kommer att användas som märke, inte för att tryckas. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§9. Hyresavtal för materiel 

Arbetet med att formulera ett avtal går vidare. Stefan ansvarar. 

 

§10. Tävlingsansvarig 

Mr/Ms X är tilltänkt som tävlingsansvarig men inte tillfrågad. Susanne tar kontakt. 

 

§11. Uppföljning av enkätresultaten 

Denna tar vi vid nästa styrelsemöte. 

 

§12. Övriga frågor 

Diskmaskinen är snart redo att kopplas till vatten. Så snart elen är klar (Joakim Tollsten ansvarar) 

kommer kommunen att kontaktas för VA-anslutning. 

Hur ska ugnen i bagarstugan hanteras? Har kommunen några synpunkter på detta? 

Ytterligare en kyl/frys bör köpas in så att hyresgäster har plats till sina kylvaror. Inget beslut taget. 

 

§13. Nästa möte 

2017-03-22, 18.30 – 20.30 i Slammertorp. 
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§14. Mötet avslutas 

Klockan 20.34  

 

 

 

 
 

Dag som ovan Justeras 

 

…………………………………. ………………………………………... 

Rikard Nilsson  Oskar Birkne 

Mötessekreterare Mötesordförande 

 

 

Justeras   

 

………………………………….  

Stefan Ekberg 

Justerare 


