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Protokoll styrelsemöte nr 4, 2017-2018  

Datum: 2018-04-19 

Tid:  18.50-20.50 

Plats:  Hos Anna Lundin, Pionv 4. 

Närvarande:  Oskar Birkne   Ordförande 
Susanne Österdahl Brijker Vice Ordförande 
Anna Lundin   Sekreterare 
Rikard Nilsson   Kassör 
Joakim Tollsten   Ledamot 
 

 
§1 Mötet öppnas 
 

§2 Val av justerare 

Rikard väljs till justerare. 
 

§3 Trello 
Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen.  
Bla diskuterades: 
- Oskar ska titta vidare på en ev ny hemsida 
- Ny kyl och frys ska köpas in. Joakim och Anna tittar vidare och lämnar förslag. 
 
§4 Profilkläder 
Styrelsen beslutar att ta med profilkläder i belöningssystemet för det här året. 
 
§5 Båtförsäkring 
Scouternas riksförbund har en bra båtförsäkring som Rikard kommer att teckna. Premien är 
1,38% av båtens värde, alltså ca 138 kr/år. 5 000 kr i självrisk.  
 
§6 Belöningssystemet i praktiken 
Eftersom det inte blir något sommarläger diskuterade styrelsen andra alternativ till belöning. 
De som var med på vinterlägret får subventionerade lägeravgifter retroaktivt. Susanne 
kontaktar berörda. 
 
§7 GDPR 
Styrelsen gick kort igenom vad det här innebär för oss i kåren. Bla så bör tänka på vad vi har 
för register hemma på scouterna och hur vi förvarar dessa. 
Vi ska också vara noga med att informera föräldrar och scouter vad vi gör med de uppgifter 
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vi begär in vid tex hajker och läger. 
Anna håller koll på Scouternas hemsida efter samtyckestexter som kommer att tas fram. 
 
§8 Gästkyl 
Se punkt 3. 
 
§9 Ekonomi 
Kassören önskar en ekonomisk sammanställning från sommarlägret -17 och vinterlägret -18, 
vilket inte har kommit in. 
Utgiftsposter är i fas dock ej inkomstposterna, tom 180417. 
 
§10 Inför kårstämman 
Avslutningshajk 1–3 juni avslutas med kårstämma 3 juni i Slammertorp. 
Ekonomin behöver vara klar med aktuella siffror till 3 juni. Anna skriver en kortare 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen behöver vara klar. Rikard tar fram ett förslag 
på budget. 
Nästa styrelsemöte ägnas mestadels åt förberedelser inför kårstämman. 
 
§11 Övriga frågor 
- Oskar har fått ett mail från en skola i Kungsängen som frågar kring samarbete med en 
friluftsdag. Oskar ställer frågan om de haft kontakt med Tibble Sjöscoutkår efter som de är 
närmast scoutkår. 
- Föreningsmöte Järfälla kommun 25 april. Oskar kollar med kåren om någon är intresserad 
av att gå. 
- I samband med valborg söker Inkomstgruppen efter sponsorer. Anna har varit i kontakt med 
ICA Nära i Kallhäll C och Joakim sponsrar oss mer än gärna både till valborg och andra 
evenemang. Han vill gärna starta ett längre samarbete vilket styrelsen tycker är jättekul!  
19 maj är det vårmarknad i centrum och Joakim vill gärna ha hjälp av mellan 5-10 scouter 
som kommer till ICA och sköter om deras fiskdamm. Anna skickar ut frågan till 
avdelningsansvariga som tar det vidare med sina resp. grupper. Ålder på scouter: Vingsuset 
och upp och det får gärna vara blandade åldrar. 
- 26 april är det Distriktsmöte med scouterna och de önskar 4 st från varje kår. Oskar skickar 
vidare frågan till kåren. 
- Susanne ska gå Leda kår-kurs 27–28/4. 
 
§12 Nästa möte 
Oskar skickat ut ett Doodle-formulär för att kolla vilken dag som passar bäst, 14–17 maj. 
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§14 Mötet avslutas 
 
 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 
___________________ ___________________ _____________________ 
Anna Lundin   Rikard Nilsson  Oskar Birkne 


