
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

 

Protokoll styrelsemöte nr 2, 2018–2019 

Datum: 2018-09-20 

Tid:               19.30-21.00 

Plats: Slammertorp 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Cecilia Lehnert  Vice Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Milotte Hallander Ledamot  

Oskar Birkne Ledamot  

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant  

Olivia Lehnert Ungdomssuppleant 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Milotte väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Olivia väljs till justerare. 

 

§4 Genomgång av trello 

Vi gick igenom och uppdaterade trello se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen 

 

§5 Genomgång av budget inklusive budget för fogdar och materialförvaltare. 

Rickard redovisade och gick igenom kårens budget. 

 

§6 Målsättning för styrelsens arbete under året 

Googleformulär har gått ut till föräldrar där man fått fylla i vad man kan hjälpa till med i 

kåren. Många föräldrar har visat intresse för att hjälpa till med olika aktiviteter. 

Hemsidan behöver uppdateras och fräschas till. Kalendariet där behöver också uppdateras.  

Oskar och Viktor lägger in information och uppdaterar hemsidan, 

Rickard, Susanne, Cissi och Olivia ansvarar för att ett tydligt aktivitetskalendarium tas fram. 

Ett kalendarium där ex. återkommande scouttävlingar, evenemang, bidragsansökningar ska 

finnas med. 

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


 

§7 Vinterläger 

Susanne har pratat med ordförande i Viksjö och Barkarby Skälby scoutkår om vinterläger. De 

kommer ta upp frågan med respektive kårer. Susanne mailar ut i vuxengruppen och Slammer 

på nätet om någon är intresserad av att vara med Berndt och Stefan och planera och 

genomföra vinterläger. 

 

§8 Extra pengar till avdelningen Carolinerna 

Carolinerna erbjuds 2000 kr mer då avdelningen har utökats med många fler scouter. Om mer 

pengar behövs för särskilda aktiviteter, får de återkomma när sådant tillfälle kommer. 

 

§9 Uppföljning vuxenrekrytering 

Pratades redan om under paragraf 6. 

 

§10 HLR utbildning för ledare. 

Milotte har kontakt med HLR instruktör som kan komma och utbilda. Milotte tar kontakt med 

Anna och Anneli för äventyrarna och tar reda på om intresse finns för detta. 

 

§11 Övriga frågor. 

Uthyrning av stugan. Som det är nu har det varit svårt för de som vill hyra Slammertorp att 

komma i kontakt med ansvarig. Milotte tar över  uthyrningen och avdelningarna ska ta 

kontakt med henne för att boka Slammertorp för hajker och liknande. 

 

Angående kandidater till att åka på distriktsstämman  skickar Oskar ut i vuxenmailen och hör 

med vilka som är intresserade. Viktor tar reda på om det är någon i utmanargruppen som är 

intresserad av att åka med. 

 

Oskar och Elias är utvalda som ombud att åka på riksstämman/demokratijamboree. Styrelsen 

beslutar att även fråga suppleanter om de vill följa med som delegater på 

demokratijamboreen. Kåren kommer då att stå för resa, boende och avgift mot att delegaterna 

gör en presentation på sin avdelning. 

 

§12Nästa möte 

15/10 kl. 18.30 i Slammertorp 

 

§13 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat 

 

 

Sekreterare  Justerare  Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Milotte Hallander Olivia Lehnert Susanne Österdahl Brijker 


