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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.50 – 21.00 

Datum: 2017-08-17 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Stefan Ekberg, Linus 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 

a) Inbrott i Slammertorp 

Kalorierna/Kladdkakorna var i Slammertorp 16 aug för att ha möte, i Bagarstugan. Var inne i 

köket och märkte att det var stökigt men inte märkt något ovanligt. 11 aug var det uppackning 

efter lägret på Vässarö och då hade inget hänt. När Anneli och Anna Lindström kom till 

Slammertorp 17 aug såg de bla att fönsterluckorna på altanen var uppbrutna och fönstret 

krossat. Personerna som gjort inbrott har bla rotat runt i köket, lagat mat, sovit på 

liggunderlag på övervåningen och tagit kassaskåpet. Scoutmärken och screentryck är borta, 

även projektor, iZettledosa, wifi-adapter och utlåningsutrustning. 

Anmälan sker till Polisen med hjälp av Anna Lindström. Rikard tar kontakt med kommunen, 

försäkringsbolag, Telia och iZettle. 

Rikard tar också vidare frågan vi har ang fönsterluckorna, om vi kan göra de svårare att bryta 

upp med tex andra lås. Kollar också upp hur vi gör med att laga fönstret, med 

försäkringsbolaget. 

Anna Lindström upprättar en lista på vad som saknas, med hjälp av de som varit på plats och 

gått igenom stugan. 

Berndt kom förbi under kvällen 17/8 och ordnade provisorisk lagning av fönsterluckan och 

bytte hänglås på förrådet. 

Stefan kollar upp larm till stugan, vad som finns för varianter. 

Kassaskåpet är stulet men det ska inte finnas någon nyckel till stugan där i. Ev andra nycklar 

och lås behöver ersättas. 
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b) Jamboree  

Linus och 7 andra utmanare var iväg till Jamboreen tillsammans med Bollstanäs. De har haft 

en bra vecka, dock lite få aktiviteter för utmanare på lägret. 

 

c) Vässarö 

Alla scouter, ledare och föräldrar är nöjda efter veckan. Började med regn och slutade med 

solsken! 

Önskemål har kommit från några scouter att en vinnare skulle utses efter tävlingarna. 

 

d) Rover på hajk 

”Gourmet”-hajken hölls på Härjarö, utanför Enköping. Hade en mysig helg! 

 

e) Sjösportläger med SMS 

Nya båten användes för första gången under lägret. 5 deltagare totalt under veckan och på 

plats för att hjälpa till var Susanne, Olivia och Berndt. Blev ett lyckat läger. 

 

f) Plats för båten hos SMS 

Nya båten står fortfarande på ett lånat släp som ska besiktigas och lämnas tillbaka.  

Stefan har varit i kontakt med ansvariga på SMS om plats. 

Det finns ett antal oanvända båttrailers som Stefan och Berndt ev vill göra om till ett släp som 

passar båten för att lätt sjösätta. 

 

g) Kommande styrelse 

Vi tar kontakt med Torbjörn Persson på kårstarten för diskussion kring nästa år. 

 

§4 Trello 

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

 

Bla så diskuterade vi HLR-kurs som kommer att hållas hos Brandkåren i Jakobsberg under 

hösten, kanotboden, att vi behöver en hemsidegrupp och att påminna medlemmar som inte 

betalat in medlemsavgiften. 

 

§5 Kick-off 

Hittills 15 st anmälda. Vi diskuterade schemat för helgen och Anna Lundin och Susanne 

kommer att skicka ut mer info inför helgen. I stora drag kommer vi att ha en massa kul ihop 

på lördagen och äta gott. På söndagen kommer scoutkonsulent Sassa och håller en 

inspirerande föreläsning. 

 

 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§6 Höstens kalendarium 

Några datum under hösten: 

Kårterminsstart    24/8 - Rover 

Kick-off     26-27/8 

Slammer på torpet – Weekend edition 23-24/9 

Järfällafestivalen    9/9 

Velothon     10/9 

Ledarmiddag     25/9 – Äventyrare 

St Georgsleken    1/10 

Basar      22/10 

Kårstämma     12/11 

Ledarmiddag     20/11 – Utmanare 

Café Jultorpet     3/12 

Julavslutning     5/12 

Musikhjälpen     11-17/12 

 

Café Slammertorp 

3/9 Utmanare 

17/9 Rover 

8/10 Äventyrare 

15/10 Upptäckare 

29/10 Spårarna 

5/11 (höstlov) 

19/11  Familjescouting 

 

Fler datum för Slammer på torpet behöver planeras in. Tas upp under Kick-offen. 

 

§7 Ekonomiuppföljning 

Rikard hade en genomgång av ekonomin t om 170630. Justeringar behövs på vissa poster, ser 

annars bra ut så här långt. 

 

§8 Uthyrningsavtal för Slammertorp 

Susanne och Stefan har tagit fram ett avtal för Slammertorp där info om Dikartorp ingår. 

Styrelsen beslutar att godkänna avtalet. 

Sthlm Scoutdistrikt har en lista på stugor som kan hyras, som behöver justeras med info om 

Slammertorp. 
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§9 Kanotbod 

Berndt och Stefan har forslat en bod till SMS som behöver rustas upp. Ett förslag är att några 

personer fixar med boden under Slammer på torpet – Weekend edition. 

 

§10 Spisen i Bagarstugan 

Rikard har varit i kontakt med kommunen och spisen får ej rivas enl kommunen eftersom den 

är K-märkt. Rikard tar vidare frågan om en sponsring från kommunen om vi renoverar spisen. 

 

§11 Källargolvet 

Golvet behöver jämnas till, har olika nivåer. Ev kan vi sponsras med cement för att få ett 

ordentligt golv. Rikard tar vidare till kommunen. 

 

§12 Inköp av högtalare 

Torbjörn Persson ges i uppdrag att köpa en bra högtalare till kåren för 1500-2000 kr. 

 

§13 Nyckelkoll 

Bordläggs till nästa möte 

 

§14 Övriga frågor 

a) Stefan har fått ett gåvobrev på nya båten från Ulf Fornhammar, som tas om hand av 

sekreteraren. Kåren kommer att ordna med ett ordentligt tack till Ulf. 

Stefan kikar på försäkring till båten, återkommer med förslag och pris.  

b) Y’s Men’s Club har sponsrat kåren och vill gärna ha ett reportage från Jamboreen. Linus 

får ansvaret att ordna det. 

Oskar skickar nya loggan till klubben som de kan ha med i annons om sponsring. 

 

§15 Nästa möte 

14/9 18.30-20.30 i Slammertorp. 

 

§16 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Rikard Nilsson  Oskar Birkne 


