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Protokoll styrelsemöte nr 3, 2019–2020 

Datum: 2019-11-20 

Tid:  18:30 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Ingvar Sundqvist Ledamot 

Milotte Hallander Ledamot 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Berndt 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 Inför ledarmiddagen den 26/11 

Punkter att ta upp: 

• Distriktsläger 

• KUL 

• Hemsidan 

• Julavslutningsplanering 

• Pyssel inför basaren 

• Patrullindelning i Scoutnet 

• Rätt roller i Scoutnet 

• Reklam för vinterlägret 

• Riktlinjer för personuppgiftslagring 

• Kårterminsstart 

• Kick-off 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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• Kårhajk 

Vingsuset ansvarar för middagen. 

 

§6 Inför ordförandeträff den 21/11 

Imorgon är det ordförandeträff i kretsen. Susanne ska göra reklam för vinterlägret samt ta upp 

om det går att samarbeta på avdelningsnivå, t.ex. gemensam äventyrarhajk. 

 

§7 Tankar och planering inför vårterminen 

En idé är att börja förbereda basaren redan under våren, t.ex. göra tvål eller stöpa ljus. Man 

skulle kunna ha en pysseldag för detta. Man skulle även kunna sälja lite på Valborg. 

Ett årshjul för styrelsen vore bra för att underlätta planeringen. Oskar och Berndt tar fram ett 

förslag till nästa styrelsemöte. 

När vill vi ha kårterminsstart respektive kick-off för vårterminen? Förslagsvis kick-off 11 

eller 12 januari kl 10-15 med något lite lyxigare än att vara i Slammertorp och laga maten 

själva. Kårterminsstarten kan sedan vara veckan efter men det diskuteras på ledarmiddagen. 

För kårhajken föreslås det att vara längre bort än Slammertorp så att folk inte kommer och 

går. Å andra sidan är det praktiskt att ha stämman nära så att man kan vara med på bara den. 

 

§8 Inköp av reflexväst samt ryggtryck 

Milotte har köpt in tio västar i olika storlekar. Om de fungerar bra kan vi köpa in fler västar. 

Berndt har beställt screenram och färg. 

 

§9 Film om Kallhälls scoutkår 

Familjescoutavdelningen Skogsdjuren har med hjälp av en scoutpappa gjort en film om sin 

övernattning. Vi föreslår att göra några liknande korta snuttar för kåren. Viktor skriver ihop 

manus för en film samt kontaktar denna scoutpappa före julavslutningen. 

 

§10 Kassörens punkt  

Revisorn har lämnat en revisionsberättelse med några synpunkter men tillstyrker att 

kårstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Kåren har gått mycket i överskott (oklart exakt hur mycket pga ouppklarade skulder gentemot 

Bollstanäs scoutkår från sommarlägret) så vi bör se till att pengarna investeras i 

verksamheten. Ett förslag är att fixa tvättrummet där det läcker vatten. Susanne kontaktar Jan 

Thelenius på kommunen för att höra vad kommunen kan göra. 

 

§11 Övriga frågor 

a. Styrelsemail 
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Behöver vi skicka ut någon information på en gång? Korta punkter kan tas upp när 

styrelseprotokollet skickas ut – från detta möte patrullindelning i Scoutnet, roller för 

avdelningsledarna i Scoutnet och vinterlägret. 

 

§12 Nästa möte 

Onsdagen den 22 januari 18:30-20:30, preliminärt hemma hos Milotte på Nordanvägen 36. 

 

§13 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Berndt Lehnert  Susanne Österdahl Brijker 


