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Protokoll styrelsemöte nr 5, 2019–2020 

Datum: 2020-03-04 

Tid:  18:30 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare 

Rikard Nilsson Kassör 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Ingvar Sundqvist Ledamot 

Milotte Hallander Ledamot 

Joakim Tollsten Ledamot 

 

Bilagor 

1. Förslag på ny fördelning av avdelningsbidrag 

2. Nytt förslag på riktlinjer angående insamling av personuppgifter 

3. Förslag på sommarlägerbudget 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Milotte väljs till justerare. 

 

§4 Genomgång av Trello 

Se https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. Kontakta Oskar Birkne om du vill ha tillgång 

till Trello. 

 

§5 Förslag på ny fördelning av avdelningsbidrag (inför proposition till kårstämman) 

Susanne har tagit fram ett förslag (bilaga 1) på att avdelningsbidraget ska utgöras av en fast 

del och en rörlig del per scout på avdelningen. Efter diskussioner på mötet så föreslås några 

ändringar. Beloppen borde vara per år (dubbelt belopp) istället för per termin. Istället för att 

överblivna pengar ska betalas tillbaka så fylls pengarna på upp till det föreslagna beloppet. 

Det föreslås även att inaktiva avdelningar inte ska få så mycket pengar. Susanne tar fram ett 

nytt förslag till nästa möte. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Som ett sidospår diskuterades även familjescouternas och deras föräldrars medlemsavgifter. 

Susanne får i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. 

 

§6 Kårstämma 2020 

Sista helgen i maj på Påta. Förslaget är att ha påverkanstorg på lördagen och själva stämman 

på söndagen. Minst fyra från styrelsen kan vara med hela helgen. Därför beslutar vi att göra 

enligt förslaget. 

 

§7 Nytt förslag på riktlinjer angående insamling av personuppgifter 

Vi antar det nya förslaget (bilaga 2) efter redaktionella ändringar samt följer upp det varje år. 

 

§8 Belöningssystemet ht 2019-vt 2020 

Susanne och Oskar håller på att se över vilka som ska hamna på vilken nivå i 

belöningssystemet. 

Belöningarna för VT19/HT19 blir enligt följande: 

• Samtliga ledare och funktionärer betalar endast distrikts- och riksavgift, ej kåravgift 

• Rabatt på läger (25%, 50% eller 75% beroende på nivå) 

• Presentkort på XXL Sport (50 kr, 100 kr eller 150 kr per termin beroende på nivå) 

Därutöver försöker vi satsa på lite lyxigare kick-offer och ledarmiddagar. Belöningar för 

VT20 tas upp senare. 

 

§9 Sjukvårdsmaterial och brandskydd 

Milotte ska köpa in en ambulansryggsäck. Till St Georgsdagen köper Susanne in första 

förbandsväskor till nya ledare. Brandskyddet är fullgott i stugan. Jocke kollar hur brandfarligt 

materiel ska förvaras. Jocke ser över brandskyddslåda för läger. 

 

§10 Övriga frågor 

a. Försvunna tält 

Ett Bergans- och ett Hillebergstält är fortfarande försvunna. Under Veden på torpet 

kollar vi med lägerledningen om tälten var med på lägret och om nödvändigt, går 

igenom lådorna från lägret. 

 

b. Naturvård 

Berndt har haft kontakt med kommunekologen Katharina Ekestubbe. Kommunen 

håller på att röja träd så det finns hur mycket slanor som helst att plocka. De har sågat 

upp nya bänkar och ved till ceremoniplatsen. På Veden på torpet 15 mars fixar vi mer 

ved. 
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c. Band på Valborg 

Bandet som tillfrågades är intresserade av att spela på Valborg. De vill ha tak över 

huvudet och inte stå i lera eftersom de har elektrisk utrustning. 

 

d. Kassören 

Kassören har tänkt avveckla sig men kan ställa upp och lämna över till en annan 

kassör under nästa år. 

 

e. Styrelse nästa år 

Flera i styrelsen har inte tänkt ställa upp för omval. De uppmanas själva meddela 

valberedningen om detta. 

 

f. Lägerbudget 

Ett förslag på sommarlägerbudget har inkommit, se bilaga 3. Styrelsen tycker allmänt 

att det ser bra ut men ser gärna att ledarna subventioneras genom belöningssystemet 

snarare än högre avgifter för scouterna. Oskar skickar detta. 

Det har även kommit ett förslag om att lägerkommittén ska kunna se inbetalningar på 

kårens konto för att kunna avlasta kassören. Rikard fixar detta. 

 

§11 Nästa möte 

Onsdagen den 1 april 18:15-20:15, preliminärt hos Berndt. 

 

§12 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Milotte Hallander  Susanne Österdahl Brijker 


