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Protokoll styrelsemöte Kallhälls Scoutkår  

Tid:  18.30-21.30 
Datum: 2016-11-15 
Plats:  Lokalen på Kopparvägen 19 

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 till ordförande, Anna till sekreterare och Susanne till justerare. 

 

§3. Kåraktuellt 

- Vinterläger 

Per-Olsgården i Vallbo är bokat v 9, sportlovet. Berndt har förhandlat ner priset från 200 

kr/person och natt till 150 kr. Veckan kommer att kosta ca 2200 kr/deltagare. 

Lägerkommittén bestämmer om det finns utrymme i budgeten för att subventionera ledarnas 

kostnad och höja övriga deltagares avgift. Detta gjordes på sommarlägret. 

Vi ska informera om att man kan söka bidrag från kårens majblommepengar, om tex flera i 

samma familj vill åka och inte har råd att betala för alla. 

Max 20 personer kan följa med och vi kommer att bjuda in Bollstanäs. Först till kvarn gäller. 

- Basaren 23 okt 

Allt gick jättebra under basaren, mycket folk som kom. Mycket lyckat koncept med 

hemgjorda saker! Bruttovinsten blev ca 32 000 kr, netto 23 000 kr. Något lägre resultat den 

här gången eftersom kåren tog på sig avdelningars utgifter. 

Efter basaren har bygdegården haft synpunkter på städning. Susanne och Jocke var där och 

städade av någon dag efter. Susanne har därefter fått stapla stolar ytterligare en gång. Viktigt 

att vi är noga och följer de instruktioner som finns uppsatta på logen och bygdegården. 

- Julmarknaden på 4H 15/12  

Kåren kommer att vara med på. Anna har anmält till 4H-gården. Mer info kommer! 

- Julavslutning 6/12 

Enligt överenskommelse under tidigare ledarmiddag så ska en julgrupp sättas ihop för att 

planera avslutningen, som ska bestå av en person från varje avdelning. 

Susanne tar kontakt med avdelningsansvariga. 

- Halloweenhajk 12-13/11 

Äventyrarna från Kallhäll och Bollstanäs hade hajken tillsammans i Slammertorp. Lyckad 

hajk med spökerier och god mat!  

- JOTA/JOTI 

Radioscouterna i Stockholm ordnade JOTA/JOTI 15-16/10. Stefan anmälde hela sin 

avdelning Gummihandskarna men bara 3-4 st var med under helgen.  
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Stefan ligger ute med anmälningsavgift på 1625 kr för de som inte var med. Pengarna 

kommer att tas från avdelningens budget. 

 

§4. Genomgång av Trello 

Oskar gick igenom de punkter som finns i Trello, många kvar från gamla styrelsen + nya som 

tillkommit. 

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

 

§5. Kassörens punkt 

Rikard hade gett några avdelningar i uppdrag att betala tillbaka pengar från kassan. Robert och 

Kalorierna har betalat tillbaka, väntar fortfarande på Vingsuset. 

Swish är på gång, inte aktiverat ännu. Det är ordnat via Nordea och kostar 500 kr/år och 2 

kr/transaktion. Vi diskuterade om vi skulle ha någon beloppsbegränsning men styrelsen beslutade att 

utvärdera under nästa år för att sedan sätta eventuella riktlinjer. 

Telnr till Swish: 123 056 1274 

 

Tillägg 16/11: From idag är Swish aktiverat och går bra att använda. 

 

§6. Carolinerna önskar mer pengar 

Carolinerna önskar 2600 kr för att gå på ”Osynlig utställning” med scouterna. 

Styrelsen vill gärna att de som ansöker om mer pengar ska inkomma med en redovisning av budgeten 

som finns för avdelningen. Styrelsen beslutar sedan om hur mycket kåren kan bidra med. 

  

§7. Diskmaskinen 

Agne har varit i kontakt med Järfälla kommun, eftersom de ansvarar för all el, ang installation av 

diskmaskinen. Jan Thelenius på kommunen har lagt ett ärende till den elfirma de anlitar, så att de 

kommer ut till oss. 

Vi avvaktar till nästa styrelsemöte. 

 

§8. Luftvärmepump 

Jens Lundin har lämnat en offert till styrelsen på luftvärmepump till Slammertorp. Offerten innehåller 

förslag på både en och två innerdelar. 

Styrelsen beslutar att de vill köpa in en maskin med två innerdelar och fjärrstyrning. Rikard kommer 

att först ta kontakt med Järfälla kommun innan beställning görs. Får kåren ok från kommunen 

planerar Jens att installera maskinen nästkommande ”Slammer på torpet”. 

 

§9. Rutiner för uthyrning av Slammertorp 

Anna och Anneli har varit i kontakt med Susanne ang kontrakt för uthyrning. Vi behöver ha tydligare 

rutiner för hur stugan ska hyras ut och i vilket skick den ska lämnas. T.ex. att stugan ska vara städad 

vid ankomst och lämning. Det ska också finnas med information om Dikartorp med kontraktet. 

Inte optimalt att tex ha stugan uthyrd samma helg som vi har Café Slammertorp. Ett förslag är att vi 

ser till att använda oss av kalendariet på hemsidan så att alla lätt kan se vad som är bokat. 

Boka stugan gör vi via Agne. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Styrelsen beslutar att Stefan och Linus tittar vidare på kontrakt och rutiner och pratar ihop sig med 

Agne och Jocke. Bör vara klart till mitten av januari. 

 

§10. Sophämtning i Slammertorp 

I våras bytte kommunen företag som hämtar soporna. Numera kommer de inte ända fram till 

Slammertorp utan vi ska slänga våra sopor i tunnan vid bommen. Nycklar till tunnan ska finnas i 

kassaskåpet i stugan. 

Det finns också en soptunna för allmänheten vid stugan, som töms varje vecka – dock av en mindre 

lastbil. 

I helgen blev det ett missförstånd efter hajken och sopor lämnades utanför tunnan – och dessa fick inte 

vara ifred för skatorna, vilket medförde ett inlägg på Facebook. 

Nu är allt i sin ordning, det är städat och soporna slängda. Oskar kommer att svara på inlägget i 

egenskap av kårens ordförande, för att be om ursäkt. 

 

§11. Ny logga 

Amanda och Jakob har tagit fram flera förslag på ny logga, som Amanda visade upp på mötet. 

De olika förslagen kommer att visas upp på kommande ledarmiddag 23 nov. 

 

§12. Inför demokratijamboreen 

Jamboreen kommer att hållas i Västerås och kåren betalar uppehälle, resa samt deltagaravgift för 

Linus och Oskar. 

En hel del motioner och propositioner är inlämnade och styrelsen gick igenom en del av dom. 

För den som är nyfiken så har Oskar lagt upp dessa på Facebook i ”Slammer på nätet”. 

Önskar Linus och Oskar en trevlig helg! 

 

§13. Inköp av ryggsäckar för utlåning 

Bordläggs till nästa möte 

 

§14. Ängsjölyftet 

Kåren har varit med på Ängsjölyftet under ett antal år och det är ett bra forum för kåren att synas 

samtidigt som vi tjänar en slant. Dock måste den/de som medverkar vara tillgängliga dagtid och det är 

inte alltid så lätt. 

Styrelsen beslutar att inte deltaga 2017. 

 

§15. Övriga frågor 

- Scoutpapper 

Peter Gardell har kontaktat kåren för att se om det finns intresse av att ta hand om äldre 

papper från kommunen gällande scouterna.  

Frågan bordläggs till nästa möte för att ta ett samlat grepp om hur kåren arkiverar sina 

dokument. 

- Möss i bagarstugan 

Varje vinter kommer det in möss i bagarstugan vilket inte är så trevligt.  
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Styrelsen beslutar att Amanda köper in en dosa man sätter i vägguttag som avger ett väldigt 

högt ljud som skrämmer bort mössen. 

- Städmaterial 

Susanne har skickat en förfrågan till Patrik Johansson ang städmaterial till Slammertorp, 

vilket knappt finns idag. Susanne har efterfrågat pris på material och mattor till hallarna. 

Tillägg 16/11: Städmaterial inhandlat för ca 500 kr.  

- Nytt elavtal 

Rikard har tecknat nytt elavtal till Slammertorp via Eon, med bara vindkraft. 

 

§16. Nästa möte 

Torsdagen den 8 december kl 18.30-20.30 i Slammertorp. 

 

§17. Mötet avslutas. 

Tack för gott fika! 

 

 

 

_____________________ 

Anna Lundin 

Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

_____________________   ______________________ 

Oskar Birkne     Susanne Österdahl Brijker 

Ordförande     Justerare 


