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Protokoll styrelsemöte nr 7, 2018–2019 

Datum: 2019-03-19 

Tid:  18:30 

Plats:  Emaljvägen 6A 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Oskar Birkne Ledamot  

Joakim Tollsten Ledamot 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Anna Dunderhake Ej med i styrelsen 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Anna väljs till justerare. 

 

§4 Genomgång av Trello 

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

 

§5 Kassörens punkt 

Slammertorp är ofta uthyrt vilket inbringar pengar. Susanne behöver fylla i papper för att fixa 

nytt konto för lägeravgifter. 

 

§6 Kort om vad som händer i kåren nu 

Ledarmiddag nästa vecka. 

BirkaBallt näst på tur annars. Formulär för vad föräldrar kan hjälpa till med har mailats ut. 12 

kontroller och uppemot 300 scouter anmälda i nuläget. 

Valborgscaféet har inkomstgruppen börjat jobba med. 

Alla har lämnat in statsbidragsansökningar utom Kalorierna och en patrull på Carolinerna. 

 

§7 Anna Dunderhake pratar om GDPR i kåren och scouterna 

Anna presenterade allmänt om GDPR samt vad Scouterna ger för riktlinjer. Anna och 

Susanne arbetar vidare med hur vi kåren ska hantera GDPR. 

 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§8 Inköp av HLR-dockor 

Styrelsen anser att HLR-utbildning endast ska utföras av utbildade instruktörer. Därför ser vi 

inget behov av HLR-dockor. Styrelsen ser hellre att pengarna läggs på att äldre scouter samt 

ledare och funktionärer får utbildning regelbundet. 

 

§9 Föreningsmöte hos kommunen 

Torsdagen den 11 april kl 18-20. Susanne och Joakim representerar kåren. 

 

§10 Övriga frågor 

a. Friluftsfrämjandets stuga 

Friluftsfrämjandet Järfälla lånar en stuga av kommunen mot att de betalar underhåll, 

uppvärmning och sophämtning. Nu vill kommunen ha betalt för deras stuga och 

därför undrar de hur Kallhälls scoutkår har fått göra med Slammertorp. Oskar svarar 

hur vi har gjort med Slammertorpskontraktet. 

b. Medlemsfrågor via mail 

Det var lite oklart om medlemsregistreringsfrågor som inkommit via mail har skötts 

korrekt men det verkar som att det har blivit rätt i slutändan. 

c. Brandskydd 

En fråga kom vad vi har för brandskyddsrutiner i kåren. 

Vi har ingen brandskyddsansvarig men vi tycker det är en bra idé. Oskar frågar sin 

pappa om han vill vara. 

Joakim monterar nya brandvarnare i stugan. 

Vi ska se över om vi behöver ha någon förteckning över den gasol vi har. Vi förordar 

att den förvaras i förrådet. 

I dagsläget ser vi inget behov av inrymningsövningar. 

d. Elproblem i Slammertorp 

Något verkar feldimensionerat i stugan eftersom en fassäkring ibland går. Joakim 

undersöker närmare vad som är feldimensionerat. 

 

§11 Nästa möte 

Fredag den 12 april kl 17-18:15 i Slammertorp. 

 

§12 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 
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___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Anna Dunderhake  Susanne Österdahl Brijker 


