
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.30 – 21.00 

Datum: 2017-05-03 

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 Stefan till justerare. 

 

§3. Kåraktuellt 

- Café Slammertorp 

Datum: 26/3 och 2/4.  

Valborgsmässoafton 30/4 blev en succé! Välbesökt och nöjda besökare. Vi fick in ca 13 000 

kr under kvällen. 

 

- BirkaBallt 2 april 

 

- St Georgsdagen 23/4 

Dagen höll på mellan kl 11.30-ca 15. Det bjöds på bra väder, korv med bröd, fika, lekar och 

traditionell märkesutdelning.  

 

- Inspirations- och utvecklingsmöte 27 april 

Utmanarna med Stefan och Berndt var på mötet tillsammans med övriga kårer från Järfälla. 

De tycker att det var ett jättebra möte, fick mycket inspiration och idéer av utvecklings-

konsulenten. 

 

- Hajktider! 

Våren är en årstid med mycket hajker, så också i kåren: 

- Vingsuset hade hajk under Valborgsmässohelgen och allt gick bra! 

- Familjescouterna kommer att ha sin hajk under Kristihimmelshelgen, 26-27/5 

- Äventyrarna 3-4/6 

- Rovers, ev 1-2/7 

- Utmanarna har också hajk under Kristihimmelfärdshelgen, ons – sön. Här kommer ledarna 

behöva hjälp med extra vuxen som följer med. 
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- Terminsavslutning 

Avslutningen blir den 1 juni med brännboll och fika. 

 

- Kick av 11 juni 

Planerat halvdag, ca 11-16. Under dagen kommer bl a hösten att planeras och datum sättas 

för gemensamma aktiviteter. Mer info och inbjudan kommer! 

 

- Vässaröläger 

Planeringen är igång för läger på Vässarö för de i kåren som inte åker på stora lägret i 

Rinkaby. Datum: 4-10/8. Lägermöte med Vässarö hölls 2 maj. 

 

- Jamboree 

Läger i Rinkaby, 5-12/8 

 

§4. Trello 

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

 

Vi gick bla igenom avd.ledare, kassör och medl.reg för respektive avdelning: 

 

Skogsdjuren 

Avd.ledare: Susanne Österdahl Brijker 

Kassör: Jakob Maleus Cederäng 

Medl.reg: Susanne Österdahl Brijker 

 

Vingsuset: 

Avd.ledare, kassör och medl.reg: Jenny Persson 

 

Vikingarna: 

Avd.ledare: Torbjörn Persson 

Kassör: Patrik Johansson 

Medl.reg: Torbjörn Persson 

 

Carolinerna: 

Avd.ledare: Anneli Löfgren 

Kassör: Anneli Löfgren 

Medl.reg: Anna Lindström 

 

Gummihandskarna: 

Avd.ledare, kassör och medl.reg: Berndt Lehnert 

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

Avd.ledare: Anna Wallgert 

Kassör: Caroline Johansson 

Medl.reg: Oskar Birkne 

 

§5. Inköp av knivar till dem som tar knivbevis 

Styrelsen beslutar att inköp av knivar till dem som tar knivbevis, går på kårens budget. 

 

§6. Inför hösten 

a) Kick-off  

Bestämd till 26-27 aug. Anna kontaktar Summer Snow Parks Skattmansö, ca 1 tim bilresa 

från Kallhäll. 

Aktiviteter under lördagen och middag, föreläsning och lunch på söndagen. Mer info och 

inbjudan kommer. 

 

b) Ledarsituationen till hösten: 

- Familjescouterna: Susanne, Jakob, Anton och Styrbjörn. Finns funderingar på att göra två 

grupper. 

- Spårarna: Torbjörn, Jenny, Mats, Joanna och Alex (när de kan) + Amanda, Linn och Jimmy. 

Spårarna önskar ingen nyrekrytering, får scouter från Familjescouterna. 

- Upptäckarna: Jens och Magnus blir kvar. Ronny och Malin är med och hjälper till. Torbjörn 

Morein kommer in som hjälpledare. 

- Äventyrarna: Patrik Johansson, Anneli, Anna och Patrik Fineman. Viktor som assistent.  

- Gummihandskarna: Stefan och Berndt. 

 

c) Styrelsen 

- Anna och Susanne är valda på 2 år. 

- Linus, Rikard, Stefan och Amanda vill sitta kvar. 

- Oskar flaggar för att han inte kommer att fortsätta som ordförande.  

- Olivia kommer att åka iväg till USA ett år. 

 

Oskar tar kontakt med Torbjörn angående valberedningen. 
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§7. Handbok för nya ledare 

Susanne presenterade ett utkast på handbok. Susanne justerar och mailar ut för kommentarer. 

Målet är att handboken ska vara klar till höstterminen. En önskan är också att en handbok till 

nya scouter/föräldrar tas fram. Susanne ordnar det. Punkt läggs in i Trello. 

 

§8. Regler för uthyrning av Slammertorp 

Stefan har gjort iordning ett utkast på avtal som är utskickat för korrekturläsning. Susanne har 

fått information från Johan Hård ang kontakt med Dikartorp som ska läggas till i avtalet. 

 

§9. Belöningssystem 

Susanne och Oskar har gjort ett förslag på olika kriterier för belöningssystemet. Ledare och 

funktionärer kan komma upp i olika nivåer beroende på hur engagerad man är. 

Förslag på vad vi tex vill belöna med: Subventionerade lägeravgifter, handla på Scoutshop 

och medlemsavgifter. 

Styrelsen tar kontakt med lägerkommittén för sommarlägret för diskussion om 

subventionerade lägeravgifter. 

Vi fortsätter vid nästa möte. Belöningssystemet kommer att tas i bruk from höstterminens 

start. Justeringar kan komma att ske efterhand. 

 

§10. Övriga frågor 

- Båt 

På Valborgsmässoafton kom en Ulf Fornhammar och pratade med Susanne vid Slammertorp. 

Han har en blekingseka han vill skänka till kåren. Segel kommer med båten. Båten är i plast 

och lätt att sköta om. 

Johan Hård kom med förslaget att fråga Stäkets Motorbåtsällskap om båtplats, vilket Susanne 

kommer att göra. 

Stefan tar kontakt med Ulf gällande båten. 

Om det går att lösa med båtplats beslutar styrelsen att vi vill ta emot båten. 

 

- Kanotfogde 

Det finns önskemål om att ha en Kanotfogde. 

 

 

- Bagarstugan 

Rikard har haft kontakt med kommunen och de säger att ugnen inte får rivas enligt 

Bygglagen 8 kap 13§. Rikard har ställt frågan om renovering och väntar på svar. 
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- Hjärt- och lungräddningskurs 

Det har tidigare funnits önskemål om att ha en kurs i hjärt- och lungräddning. Frågan kommer 

att skickas ut i kåren för att se om någon kan eller vet någon som kan hålla kurs. 

 

 

 

- Sedlar och mynt  

Rikard vill påminna om att alla ska lämna in gamla mynt och sedlar innan 30 juni! 

 

- Kanotboden 

Boden bör införskaffas i maj för att vi ska få beviljade bidraget. Stefan och Berndt får 

uppdraget att köpa in och boka datum för bygget. 

 

§11. Nästa möte 

30/5 Kl 18.30-20.30 i Slammertorp, som blir sista innan sommaren. 

 

§12. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Stefan Ekberg   Oskar Birkne 


