
 

 

Datum och tid: 

2016-02-24 

19:00-21:00 Slammertorp 

Närvarande: 

Amanda, Rikard, Oskar, Torbjörn och Linus. 

  

§ 1 Mötet öppnas 

§2 Torbjörn väljs till mötessekreterare och Rikard väljs till justerare 

§3 Kåraktuellt.  

Hänt sedan senaste styrelsemötet 

Vi hade ett gäng tappra scouter som begav sig till Bodaborg, Carolinerna har 

varit på hajk, Anna och Jenny har varit iväg på ljusspårkurs och Torbjörn har 

gått första helgen på vargarnas äventyrskurs. Två café slammertorp. 

På gång 

Vinterläger 

Sommarläger 

St Georgesdagen 

Fixargruppens första möte. 

9 april Slammer på torpet 

§4 Genomgång av Trello 

Uppdatering av informationen till de som hyr Slammertorp, bland annat 

relationer till Dikartorp. Oskar tar kontakt med Agne. 

Genomgång av obetalda medlemsavgifter. Vara ute i god tid med att kolla upp 

vilka som inte har betalat medlemsavgiften. 



Regler om hur man går tillväga för hyra Ulvsättra loge och bygdegård 

Torbjörn hör med en förälder hos upptäckarna om hon har möjlighet att hjälpa 

oss med kårens logga. 

Den 7 mars så kallar styrelsen till ett första möte för fixargruppen. 19:00-21:00 

Slammertorp. 

Anna kontaktar avdelningarna och hör sig för om behovet av bomnycklar och 

Rikard tar kontakt med kommunen för att höra om hur man kan få tag i fler 

bomnycklar. 

Utvärdering av kårens verksamhet samt att ta upp hur ett belöningssystem kan se 

ut. Anna och Oskar kommer att arbeta vidare med detta. Fixa en ledarmaillista 

så att det blir lättare att till exempel skickar ut remisser och förfrågningar. 

 

§5 Kassörens punkter 

Varje avdelning måste meddela kontonummer för att kassören kan betala ut 

kommunbidraget. 

Kassören har för övrigt fått en ny mailadress rikard.m.nilsson@gmail.com som 

kan vara bra att ha. 

 

§6 Utdrag ur polisregistret 

Rätta till en del språkliga detaljer och sedan skicka ut det på remiss till ledare 

och andra vuxna i kåren. 

 

§7 Belöningssystem 

Enligt ett beslut på kårstämman 2015 så beslutades det att det ska utformas ett 

belöningssystem för kårens ledare. Det kommer ut en utvärdering till kåren där 

vi även kommer att fråga om hur ni kåren kan tänka sig att ett sådant sätt att 

belöningssystem skulle kunna se ut. 

 

§8 Rutin för utbetalning av avdelningsbidrag 

mailto:rikard.m.nilsson@gmail.com


Styrelsen kommer att lägga en proposition för rutin för utbetalning av 

avdelningsbidrag inför kårstämman. 

§9 Övriga frågor 

a. Ullmax-försäljning. Vi lämnar över detta till inkomstgruppen. Den Ullmax-

kollektion som vi har säljer vi ut. 

b. Sponsorhuset. Anna Lundin har haft kontakt med sponsorhuset, hittills så har 

kåren fått in ca 10000 kr. Kåren kommer att arbeta för att göra mer ”reklam” för 

detta. 

c. Föreningsloppis 

Vi kommer att vara med vid detta evenamang 21-22 maj information kommer 

att komma ut i god tid. 

d. Ängsjölyftet 

25 maj Kolarängsskolan 

2 juni Ulvsättraskolan 

Vi kommer att vara med vid dessa två tillfällen. Anmäl ert intresse till Torbjörn 

på tobbelurk@gmail om ni vill vara deltaga. 

e. 

f. Äventyrsgrupp 

Torbjörn kommer att kalla till ett första möte där vi drar upp riktlinjerna. 

g. Screentrycksramar 

Inköp av screentrycksramar godkändes då de även ingår i tidigare beslut 

angående gardiner. 

h. De ansvariga för Café Slammertorp kommer att gå ”i pension” september 

2016. Detta kräver en ordentlig avtackning. 

i. Hyra av Ulvsättra loge och bygdegård 

Vi går ut till avdelningarna och frågor hur aktuellt det är med hyra av Ulvsättra 

loge samt bygdegård. 

j. Inköp av böcker 



Styrelsen godkänner inköp av böckerna med förutsättningen att det görs reklam 

för dessa, 

 

k. Sjöläger 

Vi går ut med en förfrågan på Slammer på nätet och mail. 

 

§10 Nästa möte 14 mars Slammertorp 19-21  och 12 april Hos Tobbe 19-21 

§11 Mötet avslutas 

 


