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Protokoll styrelsemöte nr 2, 2019–2020 

Datum: 2019-10-16 

Tid:  18:30 

Plats:  Hemma hos Berndt Lehnert, Vallmovägen 7 

Närvarande: Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare 

Rikard Nilsson Kassör 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Joakim Tollsten Ledamot 

Ingvar Sundqvist Ledamot 

 

§1 Mötet öppnas 

Berndt förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Viktor 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 Mejl angående TG-projekt om distriktet 

Per Pettersson gör ett Treklöver Gilwell-projekt som går ut på att undersöka hur 

engagemanget i Birka scoutdistrikt skulle kunna ökas. Han kommer gärna förbi ett 

styrelsemöte eller ledarmiddag. Vi bjuder in honom på ledarmiddagen 26/11. 

 

§6 Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för föregående styrelseår 

Det som finns är inlämnat till revisorn. Dock är det mycket pengar som Kallhälls scoutkår 

inte fått från Bollstanäs scoutkår för sommarlägret. Det saknas även redovisningar från två 

avdelningar som Rikard ska påminna. 

Rörelseresultatet visar ett överskott på nästan 50 000 kr utan ovan nämnda pengar. 

Kontantkassan på mellan 25 000 och 30 000 saknas även då. Totalt har vi 605 000 kr i 

tillgångar i kassa och bank förutom kontantkassan. Kassören och revisorn förväntas bli klara 

under kommande vecka. 

Till nästa styrelsemöte förbereder Rikard en analys av resultatet. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Verksamhetsberättelsen är ännu inte klar. Viktor håller på att sammanställa men behöver få 

bidrag från arbetsgrupperna. 

 

§7 Statsbidragsansökningar 

Avdelningsledarna behöver påminnas om att göra patrullindelningar före nyår. Berndt fixar. 

 

§8 Inköp av reflexväst samt ryggtryck 

Milotte tar fram ett förslag på reflexväst till nästa styrelsemöte. Berndt påminner. 

Berndt har tagit fram ett tygmärke som kan sättas på framsidan. Han har även tagit fram ett 

förslag på screentryck till ryggen. En screenram kostar ungefär 1000 kr. Till det tillkommer 

färg och skrapor. Berndt fixar. 

 

§9 Insamling av personuppgifter av Kallhälls Scoutkår och Scouterna, fortsatt arbete 

Susanne har förberett ett förslag till dokument som reviderades lite efter förra styrelsemötet 

och kommer fortsätta revideras efter förra ledarmiddagen där en del kommentarer inkom. 

Ingvar hjälper till med detta. 

 

§10 Antagande av årshjul för Kallhälls scoutkår  

Susanne har uppdaterat förslaget till årshjul. Styrelsen antar detta dokument efter 

redaktionella ändringar men dokumentet bör hållas levande. 

 

§11 Övriga frågor 

a. Distriktsstyrelsemötet i Slammertorp 

Distriktsstyrelsen hade styrelsemöte i Slammertorp 9 oktober. Sex personer från 

distriktsstyrelsen deltog samt tre personer från kåren. De hade sitt styrelsemöte samt 

lite informationsutbyte med kåren. 

Lägg in roller i Scoutnet – se över att rätt personer har rätt roller i Scoutnet eftersom 

dessa används för mailutskick. 

Diskutera nyhetsbrev – distriktet vill ha feedback på nyhetsbreven. Vi brukar inte ta 

upp dem på några möten om det inte är något speciellt men de flesta i styrelsen 

skummar igenom dem. Berndt svarar distriktet. 

Konto i Scoutnet – kårens konto behöver finnas i Scoutnet och det gör det. 

Distriktet har mycket pengar och kan ge bidrag till kårer som kommer med bra 

motiveringar. 

b. Distriktsstämman 

Distriktsstämman ägde rum 13 oktober med tre delegater från Kallhälls scoutkår. 

Motion om distriktstidning – avslogs. Styrelsen vill inte driva detta arbete men 

uppmuntrar medlemmar som vill göra detta att ta tag i det. 
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Proposition om avgift för familjescoutverksamhet – Familjescouter får subventionerad 

avgift från nationellt håll. Dock beslutades att ingen subventionering görs på 

distriktsnivå. 

Proposition om Grims fond – Fonden styrs av Upplands Väsby scoutkår och Birka 

scoutdistrikt. Man säljer märken för att få pengar till fonden där scouter med 

funktionsnedsättningar kan söka pengar för utökade kostnader i samband med läger. 

Distriktet lägger in 25 000 kr till i fonden samt lägger in pengar i fonden från 

försäljning av märken. 

Delvis ny distriktsstyrelse valdes, bl.a. Jakob från Kallhäll. 

c. Ängsjölyftet 

Sker som vanligt under vårterminen. Berndt frågar ledarna om intresse för att delta. 

d. Distriktsläger 

Vill kåren vara med på distriktsläger 2020 som del av Dalacamp? Själva 

distriktslägerdelen blir bara en liten del av det stora lägret. Distriktet subventionerar 

resor dit med upp till 150 000 kr. Distriktsstyrelsen vill ha svar så snart som möjligt. 

Detta tas upp på nästa ledarmiddag. 

e. Distriktets julmingel 

27/11 på Scoutkansliet. Eventuellt kommer det pratas rekrytering. 

f. Vinterläger 2020 

Det blir vinterläger 2020. 

g. Vildmarksmässan 2020 

Man vill att Scouterna ska synas på Vildmarksmässan. Kåren kan få vara med och 

göra reklam. Tas upp på ledarmiddagen. 

h. Föreningsträff 

Järfälla kommun anordnar föreningsträff för alla föreningar tisdag den 12 november. 

Har vi någon som vill vara med så är det bra. 

 

§12 Nästa möte 

Onsdagen den 20 november kl 18:30-20:30 i Slammertorp. 

 

§13 Mötet avslutas 

Berndt förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Viktor Holmvall  Berndt Lehnert 


