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Protokoll konstituerande styrelsemöte, 2018–2019 

Datum: 2018-10-29 

Tid:  19:00 

Plats:  Hos Milotte Hallander, Nordanvägen 36 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Milotte Hallander Ledamot  

Oskar Birkne Ledamot  

Olivia Lehnert Ungdomssuppleant 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Olivia väljs till justerare. 

 

§4 Genomgång av Trello 

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

 

§5 Förtydligande av budget för fogdar/materialförvaltare samt kassörens punkt 

Stugfogdar får budgeten för inventarier, 10000 kr. Materialförvaltaren får budgeten för 

materiel, 15000 kr. 

 

Revisorn ska lämna in revisionsberättelse till styrelsen senast 15 november. Han är 

välkommen till något styrelsemöte om han har något speciellt att dela med sig av till 

styrelsen. 

 

Susanne är kassör för Skogsdjuren denna termin. Från förra året saknas redovisning från 

Skogsdjuren, Gummihandskarna och Kalorierna. 

 

Förra året la vi 31000 kr på materiel. Vi hade budgeterat 27000 kr. På inventarier la vi 39000 

kr, budgeterat var 20000 kr. 

 

§6 Samarbete med kommunen, bl a gällande ugnen i Bagarstugan, kostnader för yttre 

renovering mm 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Vi har kvitton för färg till Bagarstugan som inte har redovisats. Rikard kollar upp om vi kan 

få pengar från kommunen eftersom det rör yttre renovering. Rikard följer även upp angående 

ugnen i Bagarstugan. 

 

§7 Feriepraktikanter sommaren 2019 

Vi vill ha feriepraktikanter! Susanne sonderar terrängen. 

 

§8 Inför demokratijamboreen 2018 

Två vuxna och fem äventyrare från Kallhälls scoutkår åker på demokratijamboreeni Karlstad 

9-11 november, varav två som ombud och fem som deltagare. Kåren betalar resa (i bil), 

boende (i stuga) och mat (inklusive resan dit) samt deltagaravgiften. 

Alla utom en var på förberedelsemöte som Stockholmsregionen anordnade tillsammans med 

Sensus och fick lära sig mer om själva stämman. 

 

Vi diskuterade inom styrelsen hur vi ska förhålla oss till några motioner där röstningen skulle 

kunna bli ganska jämn: 

Motion 6-8 angående Trygga Möten – Kårstyrelsen är för att fysiska kurser jämställs med 

webbkursen 

Motion 10 angående Scouternas T-shirts – I kårstyrelsen är de flesta för att endast 

scoutskjorta räknas som officiell scoutdräkt (del av motion 12). Om det faller så är två för 

och tre emot att scout-T-shirt med regnbågslilja räknas som officiell scoutdräkt. 

Motion 23 angående medlemsavgift för scouter under 8 år – Kårstyrelsen håller med 

riksstyrelsen om 50%. 

Motion 25 angående sponsring av spelbolag – Håller med riksstyrelsen. 

 

§9 Information från ordförandemöte Järfällakårerna 

BirkaBallt arrangeras av västra kretsen (oss) och kommer äga rum 7 april i Kallhäll. 

Planeringsmöte 6 december kl 10-13 i Slammertorp. 

Det finns en ny ordförande i Jakobsbergs scoutkår. De har ingen spåraravdelning igång men 

däremot upptäckar- och äventyraravdelningar. Alla utmanare har gått till Barkarby-Skälby. 

Viksjö scoutkår hade haft bra resultat av att ha föräldramöten per avdelning med 

utvecklingskonsulent. 

 

§10 Kort om vad som händer i kåren just nu 

Både Skogsdjuren och Vikingarna ligger lågt när det gäller medlemmar. Skogsdjuren är 11 

men vill vara 18. Har inte kunnat gå ut till skolorna. Annons finns i Mitt i Järfälla. Vikingarna 

har gått upp från 7 till 12 scouter. Utvecklingskonsulenter har varit ute i skolorna och kåren 
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har arrangerat prova-på-möte vilket gav kanske två nya scouter. Vi fortsätter rekrytering 

under våren med uttalat mål att vara 20 scouter i slutet av vårterminen. 

Spårarna har 18 scouter och rullar på som vanligt. Äventyrarna ligger på pappret på 26 

scouter nu och är väldigt aktiva. Har börjat få ordning på patruller osv. Utmanarna är ca 7 

stycken. Nu finns schema för vartannat vecka, mer strukturerat. Rover krymper eftersom en 

del blir för gamla. Ett fåtal är aktiva och brukar träffas. 

Susanne och Anna D byter plats mellan Skogsdjuren och Vikingarna till vårterminen. 

 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§12 Nästa möte 

Onsdag 28 november kl 18:30-21 hos Milotte, Nordanvägen 36. 

 

§13 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Olivia Lehnert   Susanne Österdahl Brijker 


