
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte nr 5, 2017–2018  

Datum: 2018-05-15 

Tid:  18.30-20.40 

Plats:  Emaljvägen 6a 

Närvarande:  Oskar Birkne   Ordförande 

Susanne Österdahl Brijker Vice Ordförande 

Anna Lundin   Sekreterare 

Cecilia Lehnert   Ledamot 

Linus Ekberg   Ungdomsrepresentant 

Milotte Hallander  Ej medlem i styrelsen 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val av justerare 

Cecilia väljs till justerare. 

 

§3 Trello 

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

Bla diskuterades: 

- GDPR 

- Ny kyl och frys har köpts 

 

§4 Inför kårstämman 

Avslutningshajk med Vikingatema. 

I korta drag händer det här under söndagen 3 juni: 

- Lyxfrukost kl 8-10, drop-in 

- Påverkanstorg med olika stationer, kl 10-12 

- Lunch 

- Kårstämma 

- Avslutning ca 15.30  

Motioner får komma in till 1 v innan stämman. 

Rikard har lämnat förslag på budget som behöver justeras något. 

 

§5 Tältansökan 

Telia har gjort ett utskick ang att scoutkårer kan ansöka om att få tält. De köpte in ett stort 

antal tält 2015 som skulle skickas till jordbävningsdrabbade områden. Många tält kom inte 

iväg utan vill att dessa istället nu ska gå till bra verksamheter. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Eftersom Berndt Lehnert har bäst koll på vad vi har för tält idag, ber vi honom om hjälp med 

att skriva en ansökan. 

Cecilia frågar Berndt.  

 

§6 Profilkläder 

Anna tar in pris på friluftsbyxor med logga. 

 

§7 Belöningssystemet i praktiken 

Förlag finns att profilkläder blir en del av belöningssystemet eftersom det inte blir något läger 

i sommar. 

 

§8 GDPR 

Anna kontrollerar om det finns en samtyckestext på scouternas hemsida. 

Kåren ska meddela hur vi hanterar personuppg när vi hämtar in dessa. 

Blir ev en kickoff med workshop kring GDPR till hösten för att öka medvetenheten. 

Cecilia lägger ut info på Slammer på nätet innan 25 maj. 

 

§9 Övriga frågor 

En kår hade frågat om att få hyra Slammertorp veckan före midsommar och fått ja. De fick 

sedan info om att det inte gick och blev inte glada över det. 

Susanne och Jocke har ordnat så att de kan komma och hyra stugan som det var tänkt från 

början. 

 

§10 Nästa möte 

Styrelsen går igenom motioner och propositioner via mail innan stämman. Inget nytt möte 

bokat innan kårstämman 3 juni. 

Överlämningsmöte bokas vid verksamhetsårets slut. 

 

§11 Mötet avslutas 

 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Anna Lundin   Cecilia Lehnert  Oskar Birkne 


