
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18:30 – 20:30 

Datum: 2017-10-11 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Oskar Birkne, Susanne Österdahl Brijker, Rikard Nilsson, Amanda Hedenberg, 

Hans Larsson (ej med i kåren), Jakob Maleus Cederäng (ej med i styrelsen) 
 

§1. Mötet öppnas 

Oskar förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Val av mötessekreterare och justerare 

Oskar väljs till mötessekreterare och Susanne väljs till justerare. 

 

§3. Kåraktuellt 

- Översvämmad källarbrunn 

o Susanne talar med kunniga och hittar en lösning 

- Café Slammertorp 17/9 

o Roverlaget Kalorierna som höll i caféet provade lite nyheter som soppa, 

lyxtoast och hjortronsylt till våfflorna. Det blev succé. 

- Café Slammertorp 8/10 

o Otur med vädret gjorde att Carolinernas café inte blev lika välbesökt. 

- Slammer på Torpet weekend edition 22-23/9 

o Kanotboden byggdes upp, gräset klipptes samt slogs med lie, skyddet till 

luftvärmepumpens ytterdel målades, gruset framför stugan krattades ut och 

betonggolvet i källaren bilades bort. 

- Låset till förrådet har bytts så att ledarnyckeln nu fungerar dit. 

- St Georgsleken 1/10 

o Alla scouter kämpade bra och äventyrarpatrullen Björnen lyckades till och 

med ta en andraplats. 

- Ledarmiddag 25/9 

o Framför allt planerades St Georgsleken och basaren 

- Äventyrarna ska på hajk (Notown Hill arrangerat av Gränslösa scoutkår) och även ta 

bilder till Äventyrarnas handbok. 

- Kladdkakorna ska på hajk (eller övernattning) 

- Basar 22/10 

o Hålls i år i Ulvsättraskolans matsal och idrottssal 

o Allt verkar vara under kontroll 

- Café Slammertorp framöver 
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o Vikingarna håller i café 15/10 

o Vingsuset håller i café 29/10, första söndagen under höstlovet 

- Kårstämma 11/11 (mer om det senare) 

- Distriktsstämma 12/11 

- Utmanarscouterna går utbildningen SLUG 

 

§4. Genomgång av Trello 

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

 

§5. Inför kårstämman 

a. Praktiskt 

Kårstämman äger rum 11 november i Slammertorp. Vi börjar från 12:30 med 

tipspromenad med begrepp som förekommer på stämman (Susanne fixar) och 

påverkanstorg (Oskar fixar) där man kan tycka till om förslagen till stämman. Anna 

fixar fika. Det formella mötet börjar kl 14 och håller på till 16. Oskar skickar ut 

kallelse så snart som möjligt. Hasse Larsson tillfrågas om att föreslås som 

mötesordförande och Anna Lundin om att föreslås som mötessekreterare. 

b. Resultat- och balansräkning 

Rikard presenterade fjolårets resultat. 

c. Budget 

Rikard presenterade ett förslag till budget. Styrelsen tyckte att inkomsterna från 

statsbidrag skulle ökas och att en utkomstpost för belöningssystem på samma summa 

kunde införas. 

d. Revision 

Rikard kontaktar revisor Kurt Holmström. 

e. Propositioner 

Styrelsen har diskuterat att ändra verksamhetsåret. Det kommer läggas en proposition 

om att byta verksamhetsår till 16 augusti – 15 augusti. Oskar kommer färdigställa ett 

förslag till propositionen så snart som möjligt. 

f. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 

Susanne frågar Anna om hon kan tänka sig att sammanställa verksamhetsberättelsen 

med input från avdelningarna, arbetsgrupperna och lägerkommittéerna. Oskar gör ett 

utkast till verksamhetsplan med input från Susanne angående integration. 

 

§6. Inför distriksstämman 

a. Delegater 

Kåren har fem delegater till distriktsstämman som äger rum 12 november. Dessa väljs 

formellt på kårstämman dagen innan men styrelsen kommer redan nu att söka 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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intresserade för att dessa ska kunna förbereda sig. Oskar och Susanne vill åka på 

stämman och Susanne kommer att lägga ut en blänkare och fråga vilka fler som är 

intresserade. 

b. Ev. motioner 

Kåren har inga motioner att skriva till distriktsstämman. 

 

§7. Inköp av A5-kartor över Slammertorp 

En fråga kom in om att köpa in A5-kartor över Slammertorp för totalt 125 kronor för att 

kunna användas till orientering, skattjakter m.m. Styrelsen biföll detta men konstaterade 

samtidigt att detta inte behöver vara en styrelsefråga eftersom det rör sig om så pass lite 

pengar. 

 

§8. Hyresavtal för materiel 

Bordlägges då Stefan inte kunde närvara på mötet. 

 

§9. Övriga frågor 

Nej. 

 

§10. Nästa möte 

Tisdagen den 7 november, kl 18:30 – 20:30, preliminärt i Slammertorp. 

 

§11. Mötet avslutas  

Oskar förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare Justerare 

 

___________________ _______________________ 

Oskar Birkne Susanne Österdahl Brijker 


