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Protokoll styrelsemöte nr 2, 2017-2018  

Datum: 2018-02-19 

Tid:  18.30-20.30 

Plats:  Hos Oskar Birkne, Birger Dahlerus väg 8a 

Närvarande:  Oskar Birkne   Ordförande 

  Anna Lundin   Sekreterare 

  Joakim Tollsten   Ledamot 

  Jakob Maleus Cederäng  (Ej medlem i styrelsen) 

 

§1 Mötet öppnas 

Ej beslutsmässiga idag pga för få på plats från styrelsen. 

 

§2 Val av justerare 

Joakim väljs till justerare. 

 

§3 Trello 

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

Bla diskuterades: 

- Ulf som kåren fick båten ifrån har fått en fototavla som tack, som föreställer våra scouter 

avnjutandes en båttur i somras. 

- Listor på låneutrustning klara 

- Nyckellistor 

- Feriepraktikplats via kommunen 18–29/6. 7 av våra scouter har tackat ja än så länge. 

 

§4 Hyresavtal för materiel 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§5 Arkiveringsstrategi 

Jocke och Susanne tillsammans med Peter Gardell har gått igenom de lådor som lämnats i 

Slammertorp, totalt 7 st. 

Innehållet vill vi gärna arkivera och Jocke har fått information från kommunen på vilket sätt 

materiel ska arkiveras hos dem. Vidare info på nästa möte. 

- Bokföring sparas ett par år 

- Protokoll kan sparas inskannade digitalt 

- Historiskt mtrl ska arkiveras hos kommunen 

  

 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§6 Profilkläder 

Anna har kontaktat Prendo och Screenteam. Har hittills fått offert från Prendo. Ska 

återkomma för att ta fram priser på tex buff och reflexväst. 

 

§7 Båtförsäkring 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§8 Belöningssystemet i praktiken 

Oskar och Susanne har delat upp avdelningarna mellan sig för att titta på olika nivåer mm. 

Olika förslag: 

- Aktiva ledare får kåravgiften betald 

- Rabatt på lägeravgiften 

- Presentkort på Scoutshop 

Planen är att dra igång det här så fort som möjligt så att vinterlägret räknas med. Här blir det 

tex att rabatten för lägret kommer retroaktivt.  

 

§9 Båtläger med SMS 

När vi får den officiella inbjudan från SMS gällande båtlägret så skickar vi ut till kåren. 

Lägret hålls midsommarveckan. 

De kommer förutom deltagare även behöva hjälp på plats av ledare. 

 

§10 GDPR 

Ny lag träder i kraft i maj som är en utökning av PUL (Personuppgiftslagen). Så här skriver 

Annica Dahlborn från Järfälla Kommun: 

”Det vi vet om GDPR är att det är viktigt att ni har en förklaring och tydligt skriver vilka system ni 

använder och varför, samt att medlemmarna är medvetna om att ni behöver skicka uppgifter vidare 

för att kunna söka bidrag, t.ex. aktivitetsbidrag i ApN.” 

Jakob ska på öppet hus i Örnsberg på onsdag 21/2 och försöker ta reda på mer info där. 

Anna Lundin återkommer också med mer info. 

 

§11 Genomförande av verksamhetsplan 

Få fler att hjälpa till: 

- Anna pratar med Upptäckarna om att ha ett föräldramöte 

- Förslag till punkt på nästa ledarmiddag 

- Kontaktlista till olika funktioner i kåren – Oskar upprättar en kontaktlista 

- Kalendarium – Oskar har uppdaterat hemsidan 

- Vad förväntas ledare göra – Susanne tillfrågas att göra en enkel lista 

- Vad händer under scoutåret – Anna gör en kalender med viktiga datum att komma ihåg 

- Kåren vill lyfta fram profilen; Äventyr och friluftsliv – Lyfta och prata om vår profil på en 
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ledarmiddag. Sträva efter att kåren följer profilen i alla aktiviteter, läger mm. 

- Dokumentera hur vi jobbar med aktiviteter och styrelsen inom kåren – Tex ska checklista 

finnas för alla våra olika aktiviteter. Info ska gå att hitta på hemsidan. 

- Stöd och hjälp till nya ledare, mentorskap – Grundläggande utbildningar, både centralt och 

lokalt hos oss i kåren. 

 

§12 Övriga frågor  

Jakob har uppdaterat hänglåset till kanotboden så att ledare kan använda sin slammertorps-

nyckel. Det kommer också att finnas 3 st nycklas som bara fungerar på boden, för uthyrning. 

Jakob köper in nycklar. 

 

§13 Nästa möte 

Onsdagen den 21 mars, kl 18.30 – 20.30, Slammertorp. 

Redovisning inom styrelsen senast den 14 mars, inför utskick av dagordning. 

 

§14 Mötet avslutas 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Joakim Tollsten  Oskar Birkne 


