
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte nr 1, 2017-2018  

Datum: 2018-01-03 

Tid:  18.30-20.30 

Plats:  Hos Hasse Larsson, Aron Lindgrens väg 10 

Närvarande:  Oskar Birkne   Ordförande 

  Susanne Österdahl Brijker Vice Ordförande 

  Rikard Nilsson   Kassör 

  Anna Lundin   Sekreterare 

  Hasse Larsson   Ledamot 

  Cecilia Lehnert   Ledamot 

  Joakim Tollsten   Ledamot 

   

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val av justerare 

Cecilia väljs till justerare. 

 

§3 Trello 

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

Bla diskuterades översvämmat källargolv, nyckelkoll och larm till stugan. 

 

§4 Hyresavtal för materiel 

Hasse och Cecilia pratar vidare med Berndt gällande framtaget förslag på hyresavtal. De ska 

också ta fram förslag på hur vi gör när medlemmar vill låna utrustning av kåren. 

 

§5 Arkiveringsstrategi 

Hasse, Jocke och Susanne går igenom de lådor som Peter Gardell har lämnat i Slammertorp. 

Jocke tar kontakt med kommunen för att kolla upp det arkiv kåren har där.  

Utefter hur mycket som finns och vad det finns för plats, diskuteras det vidare hur vi ska 

arkivera Peters materiel.  

 

§6 Genomförande av verksamhetsplanen 

Förslag på verksamhetsplan gicks igenom på Kårstämman och godkändes utan ändringar. 

Två områden vi ska arbeta vidare med är ”Fler ska prova på scouting” och ”Fler som vill 

hjälpa till”. 

Prova på scouting 

- Kåren behöver ha en bra strategi för att kunna växa som tidigare bestämts. Det här kommer 

att diskuteras på kommande ledarmiddag. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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- Jakob och Susanne ordnar fram en lista på vad vi har för låneutrustning och vad vi kan köpa 

in för de försäkringspengar vi fått efter inbrottet. 

- Fond för de som inte har råd att åka på läger. Susanne tar kontakt med övriga Järfällakårer 

för att se om intresse finns för att starta en Majblommeförening. 

- Femstegsmodellen. Handlar om hur vi kan bli fler - och behålla våra scouter. Något att 

diskutera vidare på tex en Kick-off. 

Fler som vill hjälpa till 

- Belöningssystemet ska implementeras. Oskar och Susanne tar fram färdigt förslag och 

presenterar. 

- Få igång Fixargruppen – på god väg! 

- Viktigt att grupperna informerar föräldrarna om vad de kan hjälpa till med inom kåren. 

Styrelsen hjälper till där det behövs. 

- Hasse och Susanne läggs till som administratörer på FB som kommer att jobba för att 

ytterligare öka intresset för kåren. 

 

§7 Inför ledarmiddagen v2 

Tis 9 jan är det dags för vårterminens första ledarmiddag. Gummihandskarna står för 

middagen och styrelsen håller i dagordningen. 

- Planeringen för vårterminen 

- Ambitionsnivå, vill alla lika mycket? 

- Få kåren att växa? Ledarrekrytering. 

 

§8 Punkter från Berndt 

a) Profilkläder 

Alla tycker att det är ett bra förslag. Anna tar fram alternativ och priser. 

b) Scoutmateriel 

Vi ber Berndt ta fram pris på tält alt lagning av våra befintliga tält, även pris på olika 

vindskydd.  

Inventering av förråd behöver göras och förslag är att göra detta på ett ”Slammer på torpet” 

under våren. 

c) Container 

Inventering och källarförråd ordnas först, sedan ser vi över vad vi behöver. 

 

§9 Övriga frågor 

Inför kommande styrelsemöte beslutades att styrelsen meddelar varandra om vad som är gjort 

inom respektive ansvarsområde, ca 1 vecka innan. 
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§10 Nästa möte 

Onsdagen den 31 jan kl 18.30 – 20.30, Vallmovägen 7. 

Redovisning inom styrelsen senast den 22 jan, inför utskick av dagordning. 

 

§11 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Cecilia Lehnert  Oskar Birkne 


