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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.30 – 20.30 

Datum: 2017-06-07 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Susanne Österdahl Brijker och Amanda 

Hedenberg.  

Jakob Cederäng medverkade också på mötet. 
 

§1. Mötet öppnas 

 

§2. Val ordförande, sekreterare och justerare 

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

 

§3. Kåraktuellt 

- Hajk 

Alla har varit nöjda med hajkerna under våren. 

Styrelsen påminner om att det är viktigt att skicka kontaktlista innan hajken, till nämnda. 

 

- Terminsavslutning 

Vi hade avslutning med kåren den 1 juni med brännboll och fika. Många kom trots blandat 

väder. 

 

- Kick av 11 juni 

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

för gemensamma aktiviteter. Kick-aven är för ledare, styrelse och ledarassistenter. 

 

- Sommarläger 

a) Planeringskväll för Vässarö är satt till 20 juni kl 18. Datum för Vässarö: 4-10/8.  

b) Sjösportläger med Stäkets Motorbåtssällskap hålls veckan innan midsommar. Susanne, 

Berndt, Anna, Jakob och Olivia är med och hjälper till. 

 

- Slammer på torpet 14/5 

Inte så många deltagare den här gången. Blev missförstånd gällande material på plats. 

Till kommande datum behövs bättre samordning kring uppgifter. 

 

§4. Trello 

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

 

Bla tog vi upp frågan om att ha en HLR-kurs i kåren. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§5. Kick-av 

Just nu 10 st anmälda och Kick-aven blir i föreningslokalen på Skogstorpsvägen. Det ska 

planeras gemensamma datum för hösten, och avdelningsvis. 

Sammanställningen kommer att läggas ut på hemsidan och mailas. 

 

§6. Kick-off 

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

från Kallhäll. 

Catering kommer att beställas till lunch, vi ordnar eget till middag på lördagen och frukost på 

söndagen. 

Inbjudan skickas ut till kåren innan midsommar och styrelsen bokar möte för planering av 

helgen. 

 

§7. Kanotbod 

Vi köper en begagnad friggebod av Berndt som rustas upp till kanotbod. 

Vi kommer att få en nyckel till bommen av Stäkets Motorbåtssällskap och Jakob har som 

förslag att lägga bomnyckeln i ett mindre kassaskåp som förvaras i kanotboden. 

Jakob tar vidare förslaget och stämmer av med Johan Hård. Kollar också upp lås till boden 

med Berndt. 

 

§8. Handbok för nya ledare 

Susanne har tagit fram en folder som ska delas ut till nya ledare. Efter justeringar tas den med 

till Kick-aven för påsyn av övriga. 

En folder som delas ut till nya scouter och föräldrar, har också tagits fram. Den tas också med 

till Kick-aven efter justering. 

 

§9. Uthyrningsregler för Slammertorp 

Dealdline för färdiga regler flyttas fram till nästa möte efter sommaren. Ansvariga: Linus, 

Stefan och Susanne. 

 

§10. Belöningssystem 

På förra styrelsemötet gick vi igenom kriterierna och ett första förslag visas på Kick-aven. 

Tanken är att systemet ska börja gälla from starten av höstterminen. 
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§11. Övrigt 

a) Halsduksmärke 

Berndt har blivit tillfrågad att digitalisera märket.  

 

b) Nyckel till Ulvsättra Loge har Susanne. 

 

c) Trasigt tält har lämnats tillbaka efter hajk, lagning har skett med silvertejp.  

Alla behöver bli bättre på att anmäla att något gått sönder och sedan se till att det lagas 

ordentligt. 

Rutiner kommer att tas fram för anmälan och åtgärd. 

Susanne tar kontakt med Anneli för att be henne om hjälp att laga tältet och tar vidare kontakt 

med Berndt. 

 

d) Kåren har fått ett tips om plats för tex sommarläger, via Facebook. Stället heter Lysestrand 

och för den som är nyfiken finns en hemsida: www.lysestrand.se 

 

§12. Nästa möte 

17/8 Kl 18.30-20.30 i Slammertorp. 

 

§12. Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Susanne Österdahl Brijker Oskar Birkne 

http://www.lysestrand.se/

