
 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

Protokoll styrelsemöte nr 5, 2018–2019 

Datum: 2019-01-16 

Tid:  19:00 

Plats:  Hos Milotte Hallander, Nordanvägen 36 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Milotte Hallander Ledamot  

Oskar Birkne Ledamot  

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§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. 

 

§5 Kassörens punkt 

Bokslutet klart för 2017/2018. Resultatet blev minus 3000 kronor. Våra tillgångar är ungefär 

556000 kr. 

Efter påminnelse har vi fått in pengar från Homenetmens scoutkår för uthyrning av 

Slammertorp. 

Se bilaga för revisorns synpunkter. 

 

§6 Kort om vad som händer i kåren nu 

Alla avdelningar kör igång denna eller nästa vecka. 

Vi har fått en del förfrågningar på uthyrning av Slammertorp av både andra scoutkårer och 

andra föreningar. Viktigt att städa och plocka undan ordentligt innan uthyrning! Vi lägger ut 

en blänkare på Slammer på nätet innan uthyrning. 

 

§7 Anna Dunderhake pratar om GDPR i kåren och scouterna 

Bordläggs till nästa möte pga sjukdom. 

 

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


 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

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

 

§8 Inför BirkaBallt 2019 

BirkaBallt äger rum söndagen den 7 april och vi i Västra kretsen arrangerar. Planeringsmöte 

har hållits. Vi behöver få ihop så mycket folk som möjligt eftersom det är ett arrangemang för 

mycket folk och Kallhäll kommer ansvara för café och korvförsäljning. Vi behöver folk som 

står på kontrollen, går med barnen, sitter i sekretariatet samt hjälper till på cafét. Temat är 

högtider i Sverige. Inbjudan och Google-formulär för att anmäla kontroll är klara och väntar 

på att skickas ut av kansliet. Viktor tar upp med utmanarna och informerar dem om datum. 

 

§9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§10 Nästa möte 

Onsdagen den 20 februari kl 18:30-20:30 i Slammertorp. Susanne fixar fika. 

 

§11 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Viktor Holmvall  Susanne Österdahl Brijker 


