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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Datum: 2017-09-14 

Tid:  18.30-20.30 

Plats:  Pionvägen 4, hos Anna 

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

Nilsson. 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val ordförande, sekreterare och justerare  

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

 

§3 Kåraktuellt 

a) Kick-off; Helgen spenderades på SummerSnowPark på Skattmansö. Ledare och 

utmanarscoter deltog. Det var en god uppslutning och god stämning!  

Helgen blev billigare än förväntat vilket är bra. Bra blandning på roligt och ”tråkigt”.  

b) Terminsstarten var den 24/8. Kalorierna höll i planeringen och det blev brännboll och fika 

som Fikagruppen höll i. 

c) ”Gamla” Äventyrarna har varit iväg på hajk, som inte blev av under våren. 

d) Utmanarna har varit på hajk 8-9/9 tillsammans med Barkarby-Skälby och Jakobsberg. 

e) Järfällafestivalen 9/9. Vinsten blev 2350 kr/kår som var med (4 st). De hade olika prova-

på-aktiviteter, grillade korv och hamburgare, dela ut broschyrer mm. Mycket folk stundtals. 

Mycket bra start för samarbete mellan kårerna i Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö och Barkarby-

Skälby. 

f) Utmanarna hade Café Slammertorp 3/9. 

g) Velothon; Vi fick med oss 25 personer från kåren vilket gav 26 250 kr till kassan! 

h) Nästa Café Slammertorp har Roverna den 17/9. 

i) HISS – Äventyrarna deltar 16-17/9. Orientering/tävling i Sthlm. 

j) Scouternas natt för utmanarscouter är 23-24/9 men troligtvis kommer inte vår kår vara 

med. 

k) Slammer på torpet – Weekend edition 23-24/9; Max 4 pers behövs till Stäket för att 

snickra på boden. Annat som behöver göras är att röja runt stugan, måla kupan över 

värmepumpen mm. 

l) Ledarmiddag 25/9 som Carolinerna håller i. 

m) 1/10 är det St Georgsleken och den hålls i Skälby. 

n) 22/10 är årets Basar. Ulvsättra bygdegård och loge var bokad så Ulvsättraskolans matsal 

och ena gympasal är bokad. 
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§4 Trello 

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

Bla diskuterades obetalda medlemsavgifter, ledarhandbok och ev larm till stugan. 

 

§5 Möte med kommunen 

Berndt Lehnert var med på mötet och har fört anteckningar. Har dessa skickats även till 

kommunen? Rikard kollar. 

En idé är att Jocke tar kontakt med Katarina Ekestubbe som är ansvarig för utemiljöerna runt 

Slammertorp (Kommunekolog), gällande möte om naturreservatet. Susanne pratar med 

Jocke. 

 

§6 Ekonomi 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§7 Kanotboden 

Stugan är på plats. Den kommer att fixas under Slammer på torpet – Weekend edition. Berndt 

har köpt in materiel. 

 

§8 Bagarstugans spis 

Jan Thelenius på Järfälla Kommun kommer att söka pengar till 2019 för att renovera spisen. 

 

§9 Källargolvet 

Rikard kollar om kommunen kan komma med betong med en veckas varsel så vi vet om/när 

vi behöver bila golvet. Susanne ber Jocke kolla källaren och hur vi får dit maskiner. 

 

§10 Nyckelkoll 

Jakob vill ha styrelsens hjälp med att gå igenom listan på alla som har nycklar och kontakta 

de som tex inte är aktiva för att stämma av om de har nyckel kvar. Oskar tar det vidare. 

 

Styrelsen beslutade att ge Jakob i uppdrag att koda om hänglåset till förrådet så att 

ledarnyckeln som även går till bagarstugan fungerar dit. Samma nyckel ska även fungera till 

kanotboden. 

 

§11 Budget 

Kårstämman hålls 11/11 men verksamhetsåret börjar i juli. Blir svårjobbat för kassören. Idéer 

finns på att göra om verksamhetsåret, men ingenting är klart. 

Rikard tar fram förslag på budget för resten av året, till nästa möte. 

 

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

Styrelsen har fått en fråga: Vilka saker/materiel ska vi ha för uthyrning/utlåning? Avtal, inte 

avtal vid vilket fall? 

Stefan och Berndt diskuterar vidare. 

 

§13 Övrigt 

a) Inbrottet: Försäkringsbolaget vill ha kopia på polisanmälan, listan på saker och kopia på 

kvitton. Rikard ordnar det. 

Självrisken ligger på 9 000 kr. 

Oskar tar fram en lista till Rikard på vad som stulits. 

Fönsterrutan tas med till Ryds glas efter Slammer på torpet. 

b) Internet: Anna Lindström har önskemål om bättre internet i stugan. Stefan kollar vidare på 

internet och Rikard kollar surfmängden. 

c) Vinterläger? Ett förslag är att ta kontakt med andra kårer om att ha ett gemensamt läger. 

Lättare att få fler som planerar, bättre priser om det är fler som åker. 

Susanne tar kontakt. 

d) Kåren har fått mail från Joel Midemalm ang aktiviteter för nyanlända. Susanne föreslår att 

vi anmäler vårt intresse för att sedan se om det kommer till Järfälla. 

e) Susanne ska samla in info från avdelningarna om vem som är avd.ledare, kassör mm. 

f) Stugfogde: Agne är formellt ansvarig fram till kårstämman, sedan väljs Jocke. 

g) Valberedningen: Susanne tar kontakt med Tobbe gällande att dra igång 

valberedningsarbetet. 

 

§14 Nästa möte 

11/10 18.30-20.30 i Slammertorp. 

 

§15 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Susanne Österdahl B  Oskar Birkne 


