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Protokoll styrelsemöte nr 10, 2018–2019 

Datum: 2019-08-14 

Tid:  18:00 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande  

Rikard Nilsson Kassör 

Oskar Birkne Ledamot  

Milotte Hallander Ledamot 

Joakim Tollsten Ledamot 

Olivia Lehnert Ungdomssuppleant 

Berndt Lehnert Tillträdande vice ordförande 

Ingvar Sundqvist Tillträdande ledamot 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Rikard väljs till justerare. 

 

§4 Presentation av nya styrelsemedlemmar 

Berndt och Ingvar presenterade sig. 

 

§5 Genomgång av styrelseårets arbete och Trello 

Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. Vi utvärderade förra årets styrelsearbete och 

tycker att mycket fungerar bra men att vi kan bli bättre på att inte skjuta upp saker och att 

använda Trello. 

 

§6 Kassörens punkt 

Kassören vill efterlysa avdelningsredovisningar från alla avdelningar utom Carolinerna  

Årsredovisningen ska vara överlämnad till revisorn senast 15 oktober. 

Kassören vill återigen påminna om att redovisning av kvitton ska redovisas enligt 

instruktionerna på hemsidan. 

 

§7 Planering av kick-off 

Vi kommer vara på Långholmen konferens lördagen 24/8 mellan 9 och 17 inkl 

förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Därefter blir det middag på Pong. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Punkter under dagen: 

• Peppande – Scoutkonsulenten 

• KUL – Jakob 

• Hur vill vi växa som scoutkår? Vart är vi på väg? Hur får vi nya scouter och ledare 

samt engagerar föräldrar? Hur får vi våra äldre scouter att bli ledare? 

I anslutning till detta, hur gör vi med prova-på-mötet 29/8 18:30 i Slammertorp? 

Konsulenten går ut till skolorna. – Susanne 

• Presentera hemsidan samt ta bilder på ledare och funktionärer och lägg in på 

hemsidan – Oskar 

• Kassörens information – Rikard 

 

Jocke fixar lekar på förmiddagen och Ingvar på eftermiddagen. 

 

9:00-10:00 Lek + KUL 

10:00-10:30 Fika 

10:30-12:00 Scoutkonsulent 

12:00-12:15 Kassören + intro till eftermiddagen 

12:15-13:15 Lunch 

13:15-13:45 Hemsidan 

13:45-17 Workshop inkl fika och lek 

 

§8 Tankar om den kommande styrelsens arbete 

Delvis redan avhandlat och resten tar vi på nästa möte. 

 

§9 Utse sjukvårds- och brandmaterielansvarig 

Sjukvårdsansvarig ser till att det finns sjukvårdsmateriel. Milotte väljs till detta. 

Brandmaterielansvarig ser till att brandvarnare, brandfilt, brandsläckare etc. finns på rätt 

plats. Bör även kolla upp hur vi förvarar brandfarligt materiel. Joakim väljs till detta. 

 

§10 Inköp av profilkläder 

Nu finns det i budgeten. Milotte tar fram förslag på ledarväst till nästa möte. 

 

§11 Avtackning av avgående styrelsemedlemmar 

Olivia och Cecilia (som tyvärr ej kunde närvara) tackades av för sin tid i styrelsen. 

 

§12 Övriga frågor 

a. Uthyrning 

Någon skola vill hyra över dagen. Det kostar 500 kronor. 
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b. Dokumentation av tidigare beslut 

Oskar går igenom gamla protokoll och dokumenterar ”policybeslut” på ett ställe. 

 

§13 Nästa möte 

Onsdag 4/9 kl 18:30-20:45 hos Milotte, Nordanvägen 36. Konstituerande styrelsemöte 18:30-

18:45, därefter ordinarie möte 18:45-20:45. 

 

§14 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Rikard Nilsson  Susanne Österdahl Brijker 


