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Protokoll styrelsemöte nr 9, 2018–2019 

Datum: 2019-05-09 

Tid:  18:30 

Plats:  Nordanvägen 36 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Oskar Birkne Ledamot  

Milotte Hallander Ledamot 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Milotte väljs till justerare. 

 

§4 Kort genomgång av Trello 

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

 

§5 Praktikanter till sjösportläger 

Det blir ett sjösportläger. Stäkets MotorbåtsSällskap (SMS) undrar om kåren kan skicka två 

ungdomar, som förra året. Vi ansöker om lovbidrag så att dessa ungdomar kan få 

subventionering av lägeravgifter eller liknande. 

 

§6 Planering inför kårstämman 

Kårstämman är söndagen den 26 maj. På förmiddagen blir det påverkanstorg. Förra året fick 

vi feedback om att vi borde göra påverkanstorget roligare. Exempel på vad man göra är 

verksamhetsplan i chiffer, budget på Lyxfällan-tavla och kasta livlina för att få tag på 

verksamhetsberättelsen. 

Rikard tar fram ett budgetförslag innan kallelsen till kårstämman ska gå ut och presenterar på 

kårstämman. Susanne förbereder en Lyxfällan-tavla. Rikard presenterar även resultat- och 

balansräkningen som redan är klara. 

Verksamhetsberättelsen är redan klar. Viktor berättar om den. 

Valberedningen presenterar sitt eget förslag. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Susanne har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan som hon fixar till efter små synpunkter 

från övriga styrelsen. Susanne presenterar denna på påverkanstorget. 

Motionärerna presenterar sina motioner. Milotte representerar styrelsen. 

Kurt presenterar revisionsberättelsen under själva stämman. Den är också redan klar. 

 

Två motioner har inkommit. 

Motion 1: Införskaffning och placering av Defibrillator 

Styrelsens svar: 

Styrelsen ser inget behov av en defibrillator eftersom risken att den behöver användas i en 

ungdomsverksamhet är väldigt liten och kostnaden stor. Dessutom ser vi ingen bra placering 

om den ska kunna användas av allmänheten eftersom risken för skadegörelse är 

överhängande. Om vi ska ha en defibrillator tycker vi att det är kommunen och inte kåren 

som ska bekosta den. 

Styrelsen yrkar därför avslag på motionen. 

 

Motion 2: Sjukvårds- och brandmaterielsansvarig 

Styrelsens svar: 

Styrelsen tycker att detta är ett mycket bra förslag. 

Styrelsen yrkar därför bifall på motionen. 

 

§7 Övriga frågor 

a. Subventionering av skjortor 

Man får en ny skjorta när man blir ledare och vart femte år. 

b. Läckage i tvättrummet 

Det har varit blött på golvet i tvättrummet och avloppet har varit igensatt. Milotte 

meddelar Ronny och Jocke. 

c. Uthyrning 

Milotte kan ansvara för uthyrning men skulle önska att det är några stycken som kan 

hjälpas åt att kolla att det är snyggt inför uthyrning och att lämna ut nycklarna. En 

städgrupp skulle kunna vara en lösning. 

 

§8 Nästa möte 

Onsdagen den 14 augusti kl 18:30-21. Den nya styrelsen bjuds också in. 

 

§9 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 
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Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Milotte Hallander  Susanne Österdahl Brijker 


