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Protokoll styrelsemöte nr 1, 2019–2020 

Datum: 2019-09-04 

Tid:  18:45 

Plats:  Hemma hos Milotte Hallander, Nordanvägen 36 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Joakim Tollsten Ledamot 
Milotte Hallander Ledamot 

Ingvar Sundqvist Ledamot 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Ingvar väljs till justerare. 

 

§4 Genomgång av Trello 

Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. Kontakta Oskar Birkne om du vill ha tillgång 

till Trello. 

 

§5 Tankar om den kommande styrelsens arbete 

Ungefärlig ansvarsfördelning: 

Jocke – stuga 

Ingvar – utbildning 

Viktor – där det behövs 

Oskar – digitalt 

Berndt – material och förråd 

Milotte – uthyrning 

Susanne – utveckla kåren 

Rikard – ekonomi 

 

Påminnelse om Trello-uppgifter bör gå ut mellan mötena, Oskar ansvarar. 

Info-mailen – Susanne huvudansvarig, resten bör också få 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§6 Arbete med att färdigställa resultaträkning, balansräkning och 

verksamhetsberättelse för föregående styrelseår 

Rikard ansvarar för att färdigställa resultaträkning och balansräkning samt lämna till revisorn. 

Susanne tar fram en lista på vad som ska vara med i verksamhetsberättelsen, Viktor kontaktar 

avdelningar och arbetsgrupper för att få in deras bidrag till verksamhetsberättelsen samt 

sammanställer dessa och skickar ut för granskning till styrelsen. Berndt ser till att revisorn får 

verksamhetsberättelsen. Oskar ansvarar för att revisorn får styrelseprotokollen. 

 

§7 Kommunikationsstrategi för scoutkåren 

Vi döper om Facebook-sidan ”Kallhälls scoutkårs Café Slammertorp” till ”Kallhälls scoutkår 

och Café Slammertorp” och fortsätter jobba med den samt tar bort sidan ”Kallhälls scoutkår”. 

Denna blir vårt skyltfönster utåt på Facebook. 

Facebook-gruppen ”Kallhälls scoutkår” blir kvar i sin nuvarande form där man 

kommunicerar med medlemmar och föräldrar – men inte publikt. ”Slammer på nätet” är en 

ännu mer sluten grupp endast för aktiva ledare, funktionärer och utmanarscouter. Oskar 

rensar upp gamla medlemmar samt ändrar gruppbeskrivningen. 

En del avdelningar har egna Facebook-grupper som de själva administrerar. 

Kårens Instagram-konto börjar bli mer aktivt och det vill vi fortsätta med. Denna riktar sig 

utåt med ett högre tempo än Facebook-sidan. 

Nya hemsidan riktas mer utåt än den gamla. 

 

§8 Insamling av personuppgifter av Kallhälls Scoutkår och Scouterna 

Se bilaga för den text som granskades. 

Se över vilka som är medlemsregistrerare och var tydlig mot dem att de förväntas ta bort mail 

med personuppgifter. 

Innan detta dokument tas i bruk ska det gås igenom på en ledarmiddag och mailas ut så att 

alla är medvetna om hur de förväntas hantera personuppgifterna. Den ska även finnas på 

hemsidan. 

Det diskuterades om hälsodeklarationen bara ska finnas i pappersform. Det kan diskuteras 

mer på nästa ledarmiddag. 

 

§9 Årshjul Kallhälls scoutkår 

Se bilaga för det som granskades. 

Thinking Day och St Georgsdagen saknas. Några andra småkommentarer kom också upp. 

Susanne gör en uppdaterad version som tas upp på ledarmiddagen. 

 

§10 Utvärdering kick-off och rekrytering 
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Jättebra. Kul att så många kom på kick-offen men synd att vi inte hann klart med den 

långsiktiga strategin. 

Många scouter och också vuxna har rekryterats vilket är väldigt kul. 

 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§12 Nästa möte 

Tisdagen den 8 oktober kl 18:30-20:30 hemma hos Berndt, Vallmovägen 7 

 

§13 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Ingvar Sundqvist  Susanne Österdahl Brijker 


