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Protokoll styrelsemöte nr 3, 2017-2018  

Datum: 2018-03-21 

Tid:  18.30-20.30 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande:  Oskar Birkne   Ordförande 

  Susanne Österdahl Brijker Vice Ordförande 

  Cecilia Lehnert   Ledamot 

  Joakim Tollsten   Ledamot 

   

 

§1 Mötet öppnas 

Oscar förklara mötet öppnat. 

 

§2 Val av justerare 

Joakim väljs till justerare och Susanne till mötessekreterare. 

 

§3 Trello 

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

Bl a diskuterades inköp av larm, Kontakt med andra scoutkårer ang att starta        

Majblommeförening, Kontakt med kommunen angående feriepraktikplatser. 

 

§4 Hyresavtal för materiel 

Berndt Lehnert har tagit fram ett förslag till hyresavtal för materiel (vg se bilaga). Styrelsen 

beslutar att anta detta hyresavtal för följande tillfällen:  

1. När externa parter hyr materiel av kåren (ex andra scoutkårer, skolor) 

2. När medlemmar i kåren lånar materiel för privat bruk som har ett uppskattat värde som 

överstiger 3 000kr (ex tält). 

 

§5 Arkiveringsstrategi 

Joakim har gått igenom de riktlinjer för föreningar som kommunen tagit fram.  

Delar av det material som lämnats till kåren av Peter Gardell kommer att arkiveras hos 

kommunarkivet. En del har lämnats till scoutmuseet och en del kommer att bevaras i 

Slammertorp.  

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Styrelsen beslutar att i framtiden göra enligt följande: I samband med kårstämman skriva ut 

alla styrelseprotokoll och samtliga kårstämmohandlingar för föregående verksamhetsår och 

lämna in till kommunarkivet för arkivering.  

 

§6 Profilkläder  

Anna har kontaktat några företag för offerter. Vi behöver ta reda på mer om vad vi egentligen 

vill ha för slags kläder och dessutom vad vi har för utrymme i budgeten.  

Vi bordlägger frågan tills det ekonomiska dagsläget är klart.  

 

§7 Båtförsäkring 

Bordläggs då Rikard inte kommit in med mer information i ärendet.  

 

§8 Belöningssystemet i praktiken.  

Det finns 3 nivåer i belöningssystemet 

Det finns 3 olika typer av belöningar:  

- samtliga ledare och funktionärer betalar endast distrikts- och riksavgift, ej kåravgift 

- rabatt på läger 

- presentkort eller liknande system för scoutshop  

Oskar och Susanne har avstämningsmöte i samband med nästa styrelsemöte den 19/4. 

 

§9 Ekonomiska dagsläget.  

Punkten bordläggs då Rikard ännu ej klar med detta. 

 

§10 GDPR  

GDPR är nya regler för dataregistrering som gäller från den 25/5. Vad gäller föreningar är 

detta inte så komplicerat då det ffa handlar om att man begär tillstånd att lagra uppgifter och 

mejla uppgifter samt att man är mer restriktiv med hur länge man bevarar uppgifter som t ex 

tagits fram inför läger och liknande och att man tänker på hur och var man förvarar 

uppgifterna.  

Anna och Susanne tar fram riktlinjer för kåren.  
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§11 Gästkyl 

Joakim och Ronny (vice stugfogde) mäter och tar fram ett förslag på kyl-frys till nästa 

styrelsemöte 

 

§12 Skadad trapp till Bagarstugan 

Joakim tar på sig att be vice stugfogden Ronny att ge feed-back på plogningen till 

kommunen. 

 

§13 Övriga frågor 

1. Statsbidrag - Susanne ser till att ansökningen blir gjord. Samtliga avdelningar har haft 

demokratimöten på patrullnivå. 

2. Klagomål på städningen av stugan, ffa golven, har framkommit i samband med 

uthyrning. Eftersom detta är ett problem som ofta kommer upp bestämmer sig styrelsen 

för att försöka göra städningen lättare genom att köpa in en handhållen, batteridriven 

dammsugare som lätt kan tas fram och dammsuga med. Susanne köper in en Dyson-

dammsugare och Joakim monterar den på lämpligt ställe i stugan.  

3. Brandsläckare. Båda brandsläckarna är för gamla. Styrelsen beslutar att köpa in 2 st nya 

pulversläckare. Susanne kollar om vi kan köpa in via Patrik Johansson.  

4. Källaren. Källaren är nu utgrävd. Den bör fyllas med singel, isolering och armeringsjärn 

innan kommunen gjuter ett nytt betonggolv. Joakim pratar med vice stugfogde Ronny 

och tillsammans köper de in materialet till detta. Nästa fixarmöte är tisdagen den 10/4. 

Då ska källaren förberedas inför gjutning. Joakim kontaktar kommunen för att be dem 

gjuta nytt betonggolv mellan den 12/4 och den 19/4, så att det är klart inför Slammer på 

Torpet den 21-22/4. 

5. Kårens hemsida. Scouterna har tagit fram en ny mall för hemsida. Oskar kollar om detta 

vore ett lätt alternativ för kåren att skapa en ny och bättre hemsida. Susanne frågar bland 

feriepraktikanterna om det finns någon/några som är intresserade av att arbeta med 

hemsidan. I så fall kan detta vara en del av arbetet som kan utföras. Oskar tar i så fall 

fram material och information så att detta kan göras under feriepraktiken. 
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§14 Nästa möte 19/4 kl 18:30-20:30 hemma hos Anna Lundin på Pionvägen 4.  

 

§15 Mötet avslutas. 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Susanne Österdahl Brijker Joakim Tollsten  Oskar Birkne 


