
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.30 – 20.40 

Datum: 2017-03-22 

Plats:  Slammertorp 

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

Amanda Hedenberg, Rikard Nilsson. 
 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val ordförande, sekreterare och justerare 

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

 

§3. Kåraktuellt 

- Vinterläger 2017 

Lägret gick jättebra och alla är nöjda. Något få deltagare och nästa år kommer ev våra 

grannkårer att bjudas in.  

Bra väder och bra med snö. Kommande år kommer troligtvis lägret att vara på 

sportlovet. 

- Café Slammertorp 

Datum 19/2, 19/3, 26/3 och 2/4. Caféet den 19 feb var välbesökt!  

Konstateras att Facebook-sidan för caféet har fler visningar på söndagar aktuellt 

datum. 

- Ledarmiddagen 15/3 

Bla diskuterades BirkaBallt, statsbidrag, sommarlov/feriearbete, Café Slammertorp 

Special på Valborgsmässoafton, naturstädning och sommarläger. 

- BirkaBallt 

Går av stapeln den 2 april och Susanne har anmält 7 st patruller. 

- St Georgsdagen 

Infaller den 23 april och det är Familjescouterna som planerar. 

- Ledarmiddag 19/4 

Nästa ledarmiddag hålls av Äventyrarna. 

- Utmanarcoachmöte 

Utmanarna med ledare i kårerna Barkarby-Skälby, Viksjö, Kallhäll och Jakobsberg 

kommer att ha ett gemensamt möte för att dela erfarenheter, tips och idéer för hjälpa 

varandra att ha bra möten och bra aktiviteter. Ev kommer de planera gemensamma 

aktiviteter. 

Mötet kommer att vara i Viksjös scoutstuga den 27 april kl 19. 
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§4. Trello 

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

 

§5. Inköp av våffeljärn och elvisp 

Mindre inköp är ok och styrelsen behöver inte frågas. Susanne ber Patrik Johansson att köpa 

in. 

Under senaste Slammer på torpet rensades en del Gustafsbergsporslin ut och en del har 

Rikard sålt för 2400 kr. Pengarna kommer att gå till att köpa in nytt porslin till köket. 

 

§6. Tävlingsansvarig 

Patrik Finneman har blivit tillfrågad som ny tävlingsansvarig i kåren. Styrelsen beslutar att ge 

Patrik uppdraget. 

Han kommer att i första hand ta hand om kårens medverkan i BirkaBallt och St Georgsleken, 

from hösten 2017. 

 

§7. Statsbidragsansökan 

Ansökan ska vara inne senast 31 mars. Alla patruller utom två har lämnat in sitt protokoll och 

om alla lämnar in får kåren minst 15 000 kr!  

 

§8. Uppföljning av enkätresultaten 

Styrelsen kommer att ta fram två punkter som vi kommer att jobba vidare med. Som första 

punkt har vi: Lättare att komma in i rutiner som ny ledare. 

Vi fick fram många idéer om hur vi ska åstadkomma detta men som första steg ska vi ta fram 

en liten handbok för nya ledare. Vi i styrelsen kommer ta fram ett första utkast som vi sedan 

skickar ut till resten av kåren för kommentarer. 

Andra punkten är: Rekrytera fler 

Här finns det också många idéer men vi kommer fortsätta diskutera dem på vår ”kick-av” i 

juni. 

 

§9. Övriga frågor 

- Diskmaskinen 

Järfälla Kommun och Järfälla Badrumsservice är kontaktade. Datum ska sättas för 

installation. 

- Ugnen i Bagarstugan 

Kommunen är kontaktad som i sin tur ska ta kontakt med kommunantikvarien för att 

få reda på om ugnen kan rivas eller om den ska renoveras. 

- Städning 

Rutiner för städning togs fram vid Kick-offen. Oskar mailar ut en allmän information 

till kåren gällande städning. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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- Birkas nyhetsbrev ej digitalt 

Tidigare har vi fått ett mail från Birkas Scoutdistrikt att deras nyhetsbrev ej längre är 

digitalt utan skickas ut i pappersform i ett antal ex till varje kår, 4 gånger/år. 

Dock finns brevet på hemsidan: http://birka.scout.se/service/19419-2/ 

- Låna sovsäck 

Anna frågade om lån av sovsäck till skolklass. Går bra om det finns tillgängligt. 

- Sjösportläger 

Stäkets motorbåtssällskap vill ordna ett läger under midsommarveckan tillsammans 

med kåren och efterfrågar ledare. Frågan kommer skickas vidare till kåren. 

- Kanotboden 

Bidrag beviljades till att bygga en kanotbod. På kommande ledarmiddag tas frågan 

upp om vilka som vill vara ansvariga för att köpa material och boka datum för bygge. 

 

§10. Nästa möte 

3/5 Kl 18.30-20.30 i Slammertorp 

30/5 Kl 18.30-20.30 i Slammertop 

 

§11. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Rikard Nilsson  Oskar Birkne 

http://birka.scout.se/service/19419-2/

