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Protokoll styrelsemöte nr 6, 2019–2020 

Datum: 2020-04-16 

Tid:  18:30 

Plats:  Digitalt 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande 
Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare 

Rikard Nilsson Kassör 

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant 

Ingvar Sundqvist Ledamot 

Milotte Hallander Ledamot 

 

§1 Mötet öppnas 

Susanne förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av mötessekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Berndt väljs till justerare. 

 

§4 Kårstämma 2020 

Planen var att ha kårstämma i samband med kårhajken i slutet av maj. I nuläget känns det 

osannolikt att vi kommer kunna arrangera en kårhajk. Olika alternativ diskuterades men de 

kändes för riskabla. Formellt beslut tas på ledarmötet 6 maj. Dock vill vi redan nu ha en plan 

B. Det är att ha en digital kårstämma utan påverkanstorg. 

 

§5 Genomgång av Trello 

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

till Trello. 

 

§6 Ansvar för dyrbarare materiel exempelvis tält 

Flera tält är försvunna. Berndt och Susanne hjälps åt att leta efter dem i förrådet och Susanne 

kollar om vi har fått svar från Bollstanäs ifall de kan ha fått med sig tälten. Det är även 

materiel som har plockats ut och sedan lagts tillbaka på fel ställe. 

Det kommer att komma en lista med vilket materiel som ska ligga var samt en plats där man 

kan ställa saker som man inte vet var det ska vara. Berndt lägger de dyra tälten i en låda eller 

ett skåp med hänglås så att de får kvitteras ut av materialförvaltaren eller andra utvalda 

personer. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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§7 Prioritering av förbättringsarbete runt Scoutstugan 

Listan från kick-offen med förbättringar kring stugan och materiel gicks igenom på styrelsens 

arbetsmöte. Oskar skickar ut listan med kommentarerna från det mötet. Alla uppmanas att 

komma in med sina högsta prio-önskemål till Berndt som sammanställer. Målsättningen är att 

ha de viktigaste punkterna att jobba med. 

 

§8 Belöningssystemet ht 2019-vt 2020 

På förra mötet bestämdes de olika nivåerna. Oskar och Susanne är nästan klara med 

sammanställningen av vem som ska belönas på vilken nivå. Det var en diskussion om ifall 

man ska göra en självskattning eller om någon annan ska skatta vilken nivå man ska hamna 

på i belöningssystemet. Vi beslutade att styrelsen i första hand gör en bedömning (med hjälp 

av avdelningsledarna) och om de av någon anledning inte kan (t.ex. avdelningsledaren kan 

inte göra bedömning) så finns ett Google-formulär som kan skickas ut till dem som ska 

belönas. 

 

§9 Mejl från Scouterna Stockholm ang Corona och vår kår 

Det har kommit ett mail med frågor om hur Corona-viruset har påverkat kåren. Susanne 

svarar. 

 

§10 Övriga frågor 

a. Trygga möten 

Ingvar går igenom vilka som inte har gått Trygga möten men det verkar som att 

Scoutnet inte visar alla genomgångna Trygga möten-kurser. 

b. KUL möte 

KUL (KårUtbildningsLedare Jakob) vill gärna göra en presentation av de kurser och 

utbildningar som finns. Han frågar på en ledarmiddag vilket intresse som finns. 

c. Inbrott 

Det har varit flera inbrott i stugan på sistone. Ett av fönstrena saknas i nuläget och är 

endast igenspikat. Kan kommunen hjälpa till att fixa bättre fönsterluckor? Rikard 

kontaktar Jan Thelenius. Annars kan vi fixa det på Slammer på torpet eller någon 

liknande arbetshelg. 

d. Betalning av hyra 

När vi hyr ut Slammertorp händer det att hyran kommer in väldigt sent. Vi bestämmer 

att hyran ska betalas in i förväg. Annars kan nyckeln inte kvitteras ut. Susanne 

uppdaterar hyresavtalet. 

e. Faktura för Påta 
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Om vi inte har kårhajk ska vi inte betala för Påta. Susanne bokar av Påta och försöker 

få tillbaka pengarna. 

 

§11 Nästa möte 

Onsdagen den 13 maj kl 18:30-20:30 via Zoom. 

 

§12 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Berndt Lehnert  Susanne Österdahl Brijker 


