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Protokoll styrelsemöte nr 4, 2018–2019 

Datum: 2018-11-28 
Tid:               18.30-21.00 
Plats: Nordanvägen 36 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  
Rikard Nilsson Kassör 
Milotte Hallander Ledamot 

                        Joakim Tollsten                            Ledamot 
Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

                            

                          

                                        
  

 
§1 Mötet öppnas 
Susanne förklarar mötet öppnat. 
 

§2 Val av mötessekreterare 
Milotte väljs till mötessekreterare. 
 
§3 Val av justerare 
Viktor väljs till justerare. 
 

§4 Genomgång av trello 
Vi gick igenom och uppdaterade trello se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen 
 
§5 Kassörens punkt 
Rickard gick igenom ekonomin. Det finns just nu felaktigeter i bokföringen som han och 
revisorn håller på att reda ut.  
Intäkterna från årets basar hamnade på ca. 24000 kr, Rikard återkommer om den exakta 
siffran. Utöver det drog Silvana in 4475 kr på försäljning av scoutvaror. 
Kostnaden för soptömning är 1200 kr/år. 



Då elkostnaden är en stor del av kårens utgifter så behöver vi alla se till att göra vad vi kan för 
att hålla nere den. Se värmepump och radiatorer under ledare på hemsidan. 
 
§6 Kort om vad som händer i kåren nu 
Café jultorp 2/12, julavslutning 4/12. Birkabalt planeringsmöte 6/12 kl. 10-13. 
Julgransplundring/planering av vårterminen 8/1 kl. 18-21. 
 
§7 Planeringsmöte den 8/1 
Styrelsen står för middag. Soppa och bröd, Susanne köper in. Milotte ordnar med efterrätt, ev. 
hjälper Cecilia och Olivia också till med det. Vi hör med Olivia om hon kan ordna med 
matbröd. 
 
§8 Målsättning för vårterminen. 
Ett mål för hela året är ju att rekrytera fler vuxna. På planeringsmötet kommer vi följa upp hur 
detta har gått. Viktor håller i detta. 
Ang. belöningssystemet så kollar Susanne upp presentkort på XXL. 
Belöningssystemet är klart och ska nu implementeras. Detta sker på planeringsmötet den 8/1. 
Att ha en kort resultatuppföljning av ekonomin vartannat styrelsemöte. 
 
§9 Övrig frågor 
Varmvattenberedaren läcker, det har luktat avlopp i källaren. Jocke kontaktar kommunen ang. 
detta. 
 
§10 Nästa möte 
16/1 kl. 18.30-21.00, hos Milotte på Nordanvägen 36. 
 
§11 Mötet avslutas 
Susanne förklarar mötet avslutat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


