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Protokoll styrelsemöte nr 8, 2019–2020 

Datum: 2020-06-17 

Tid:  18:30 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Susanne Österdahl Brijker Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare  

Ingvar Sundqvist Ledamot  

Milotte Hallander Ledamot  

Viktor Holmvall Ungdomsrepresentant  

Rikard Nilsson (via telefon från kl 20) Kassör 

 

§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 Fix med stugan - tankar och planer 

Berndt har gjort en lista på vad som var planerat på helgens Slammer på torpet och vad som 

blev klart. Mycket bra jobbat av alla som var med och fick så mycket gjort! Det är upp till 

alla att komma med input om vad som behöver göras framöver. 

På workshopen på vårterminens kick-off kom massor med bra förslag. Styrelsen håller på att 

gå igenom detta utanför de ordinarie mötena och kommer presentera sin prioritering på 

höstterminens kick-off. 

 

§6 Inköp av kanoter kommande verksamhetsår 

Berndt presenterar olika kanotsorter. De varierar i pris mellan 8000 kr och 19000 kr. Berndt 

föreslår en som har riktpris 13700 kr men vi hoppas på att kunna få ett lägre pris än så. 

Revisor Kurt påpekar att det finns mycket pengar i kassan som vi både kan och bör ta av och 

att det bör finnas utrymme inom innevarande verksamhetsår att göra investeringar.  

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen


 

KALLHÄLLS SCOUTKÅR 

Box 2078, 176 02 Järfälla, Plusgiro 54 26 90-3, Org. Nr. 813200-5128 

 

 

Vi beslutar att köpa in kanoter för max 40000 kr. Kanoterna lär sjunka i pris till hösten så 

troligen kommer inköpet komma då (på nästa verksamhetsår då det finns budgeterat) men om 

vi får bra pris på en gång så slår vi till! 

 

§7 Kommande verksamhetsberättelse 

Kurt vill veta när verksamhetsberättelsen kommer sammanställas. Vi kommer delegera så att 

alla berörda skriver sin del av verksamhetsberättelsen och Oskar sammanställer. 

 

§8 Kommande resultaträkning/balansräkning 

Revisor Kurt påpekar att revisionen behöver ske så snart som möjligt eftersom revisor Rikard 

(fr.o.m. 16/8) inte kommer kunna granska kassör Rikards jobb (t.o.m. 15/8). 

Kurt påtalar också att det är svårt att få fram korrekta siffror från banken för verksamhetsårets 

slut 15/8. Han tycker därför det vore bättre att avsluta räkenskapsåret 31/7 och att han då kan 

utföra revision på detta. Rikard försöker få klart bokslutet t.o.m. 31/7 och sedan går Rikard 

och Kurt igenom det så snart båda är hemma i Sverige efter det. 

 

§9 Utvärdering av verksamhetsåret 

Överlag har mycket hunnits med och det har varit ett bra styrelseår. Folk har jobbat på bra. 

I samband med stuguthyrningen har det ibland varit dålig kommunikation när det har hänt 

saker i stugan som har påverkat dess förmåga att hyras ut. 

Det har varit bra Slammer på torpet men svårt att koordinera allt materiel kåren har. Det blir 

spännande att se hur kårens vattenverksamhet kan utvecklas med inköp av nya kanoter. 

 

§10 Övriga frågor 

a. Inköp av sådant som blev stulet vid inbrottet 

Rikard fixar nytt SIM-kort som ersätter det gamla. Oskar fixar en ny router eller 

motsvarande så att vi får internet i stugan igen. Susanne och Rikard försöker 

sammanställa en lista på allt som blivit stulet så att vi kan försöka få ut pengar på 

försäkringen. 

b. Nya faktureringsrutiner 

Scouterna kommer till hösten att fakturera på ett nytt sätt, bl.a. via e-post. Vi behöver 

diskutera hur vi ser till att alla har rätt e-postadress registrerad. 

c. Uthyrning av Slammertorp 

Flera har hört av sig och frågat om att få hyra Slammertorp. Några vill hyra 

Slammertorp för att spela in film. Milotte försöker få reda på mer information. 

d. Övervåningen 

Kallvatten fungerar nu men varmvattnet är för tillfället frånkopplat. Det är tillräckligt 

för att kunna hyra ut till helgen. 
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e. Sjösportläger 

Minst två av våra scouter medverkar på sjösportlägret tillsammans med Stäket 

Motorbåtssällskap 

f. Förbandsväska 

Den stora förbandsväskan flyttas till förrådet och den lilla blir kvar i stugan. 

g. Brandskydd 

Det bör ses över om brandtrappan till övervåningen är tillräckligt bra. 

h. Nästa möte 

Ett överlämningsmöte hålls gemensamt med nya styrelsen, förslagsvis söndag 16 

augusti. Oskar fixar en Messenger-grupp. 

 

§11 Mötet avslutas 

Susanne förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Milotte Hallander  Susanne Österdahl Brijker 


