
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  20.30 – 21.00 

Datum: 2016-10-12 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Oskar Birkne, Anna Lundin, Stefan Ekberg, Susanne Österdahl Brijker, Rikard 

Nilsson, Linus Ekberg, Amanda Hedenberg 

 

§1. Mötet öppnas 

Oskar förklarar mötet öppnat. 

 

§2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare 

Oskar väljs som ordförande, Anna till sekreterare och Linus väljs till justerare. 

 

§3. Kåraktuellt 

- St Georgsleken gick av stapeln den 9 oktober på Järvafältet arrangerat av Jakobsbergs 

Scoutkår.  Enligt deltagarna var Kallhälls station mycket uppskattad, kul! Våra scouter var 

jätteduktiga och vi knep både 1:a plats, 2:a plats och 3:e-platser i olika kategorier.  

- Basaren står näst på tur den 23 oktober. Förberedelserna är igång för fullt och 

Inkomstgruppen hade möte 11 oktober för att gå igenom detaljerna.  

- Julmarknaden på 4H 15/12 kommer kåren att vara med på. Anna anmäler till 4H-gården. 

- Julavslutning 6/12.  

- Musikhjälpen 2016 kommer Susanne och Tobbe prata ihop sig om. 

- Vinterläger 2017 har Stefan och Berndt ansvar för. De kommer att boka separat möte för 

planering. Andra kårer kommer att bjudas in. 

 

§4. Swish 

Susanne vill gärna att kåren kommer igång med ett eget Swish-konto eftersom vi hittills har 

använt oss av Susannes privata konto. 

Kåren har Nordea som bank och de har Swish för företag som kostar 500 kr/år och 2 

kr/transaktion.  

Rikard får i uppdrag att kika vidare på fler upplägg och vad det kostar hos andra banker. 

Rikard har skickat ut inbjudan till iZettle till flera i kåren och vi ska se till att göra mer 

reklam så fler ser att de kan betala med kort, t.ex. under basaren. 

Rikard är ansvarig för att utbilda inom kåren och Anna ser till att uppdatera hemsidan med 

aktuell information. 

 

§5. Fix i Bagarstugan 

Patrull Kompassen (Gummihandskarna) vill fixa i Bagarstugan; måla om bruna skåpet och 

hatthyllan, sätta upp ett draperi vid dörren, fixa barbord och köpa in barstolar mm. 



 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Styrelsen beslutar att ge 3 000 kr till detta. Innan projektet drar igång rekommenderas 

Kompassen att gå igenom vad de vill göra med sina ledare. 

Idag finns det ingen uppvärmning i Bagarstugan, förutom äldre elelement i stora rummet. För 

att det ska gå att använda lilla rummet behövs en tillfällig lösning för uppvärmning. Patrik 

tillfrågas att låna ut element till lilla rummet, som plan B, innan kommunen ev går in och 

rustar upp utrymmet med nya element. 

Järfälla Kommun har med i sin budget att göra en elrevision under 2017. 

Stefan kollar med Patrik. 

Andra förslag på lösningar från styrelsen är att ev flytta något av de befintliga elementen i 

stora rummet till lilla. 

Stefan tar också reda på vad nya, fasta element till stora rummet skulle kosta. 

 

§6. Övriga frågor 

a) Ekonomi: Rikard har bett Vingsuset att betala tillbaka en del av kassan, närmare 

bestämt 12 000 kr. Kalorierna ska betala tillbaka 3 000 kr och Robert (gamla 

Gummihandskarna) 4 700 kr. 

b) Förslag på att kåren ska investera i värmepump till Slammertorp kom upp från Anna, 

som också diskuterats tidigare år. 

Styrelsen beslutade om att be Jens Lundin om offert på värmepump, dels en med en 

innerdel och en variant på två innerdelar och en utedel. Önskvärt med fjärrstyrning. 

 

§7. Nästa möte 

Nästa möte blir den 15 nov på Kopparvägen 19, föreningslokal hos Stefan Ekberg. 

 

§8. Mötet avslutas 

 

Vid tangentbordet 

 

_____________________ 

Anna Lundin 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

_____________________   ______________________ 

Oskar Birkne     Linus Ekberg 

Ordförande     Justerare 


