
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

Protokoll styrelsemöte nr 4, 2019–2020 

Datum: 2020-01-22 

Tid:  18:30 

Plats:  Hemma hos Milotte, Nordanvägen 36 

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 och tackar Milotte för att vi får vara hos henne. 

 

§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 Ansökan om extra pengar till avdelningen Skogsdjuren pga ökat antal medlemmar 

Familjescoutavdelningen Skogsdjuren har begärt mer pengar eftersom de fått nästan dubbelt 

så många medlemmar mot vad de tidigare haft. 

 

Styrelsen beslutar att ge Skogsdjuren 5000 kr extra men med medskicket att de nästa gång 

bör ansöka redan när de märker att de kommer dra över budget. Styrelsen ser över om 

avdelningsbidragen ska göras om så att bidraget blir mer proportionellt mot antalet scouter. 

 

§6 Statsbidragsansökningar 

Susanne kommer att ta emot statsbidragsansökningarna och föra in dem i Scoutnet. 

Avdelningarna lämnar de ifyllda blanketterna till Susanne på Relävägen 14 senast 29 

februari. 

 

§7 GDPR - hälsoblanketter 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Ingvar sammanfogar Susannes och Berndts versioner av personuppgiftspolicyn. Susanne tar 

fram ett förslag på Google-formulär att använda för hälsodeklarationer. 

 

§8 Årshjul för styrelsearbetet 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§9 Genomgång av önskemål angående stugan, förråd mm 

På kick-offen hölls en workshop där alla fick komma med önskemål angående stugan, förråd 

och liknande. Det finns en del oro kring mögel i tvättrummet på övervåningen. Ett förslag är 

att göra en inspektionslucka för att kunna titta hur det ser ut bakom väggen. Susanne ber 

Ronny titta på detta. 

Berndt går igenom materialet från workshopen och kommenterar till nästa styrelsemöte. 

 

§10 Medlemsavgifter 

Oskar går igenom vilka som inte betalat medlemsavgift för HT-19 och påminner dessa, vid 

behov med hjälp av avdelningsledarna. 

 

§11 Övriga frågor 

a. Trasigt materiel 

Kom ihåg att trasigt materiel ska anmälas till info@kallhallscout.se. 

b. Försvunna tält 

Två fjälltält är försvunna. Den som vet var de kan vara får väldigt gärna maila 

info@kallhallscout.se. 

c. Maillistor 

Susanne svarar på info@kallhallscout.se om inget annat anges. 

d. Bortgången medlem 

Kårens äldsta medlem, Kerstin Andersson, har tyvärr avlidit. Kåren har skickat en 

blomma till begravningen. 

 

§12 Nästa möte 

Onsdagen den 12 februari kl 18:30-20:30 i Slammertorp. 

 

§13 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 
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Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Viktor Holmvall  Susanne Österdahl Brijker 


