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Protokoll konstituerande styrelsemöte, 2020–2021 

Datum: 2020-09-02 

Tid:  19:00 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Joanna Hellström Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare  

Anton Carlson Kassör 

Elias Sjöborg Ungdomsrepresentant 

Johanna Smith Ledamot 

Jakob Maleus Cederäng (ej med i styrelsen) 

 

§1 Mötet öppnas 

Joanna förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av justerare 

Johanna väljs till justerare. 

 

§3 Val av firmatecknare 

Anton Carlson och Joanna Hellström väljs att var för sig teckna föreningens firma. 

 

§4 Hantering av kårens post och e-post 

Styrelsen har en egen maillista som går till hela styrelsen. Info-mailen föreslås gå till hela 

styrelsen men Joanna är ansvarig för att svara eller delegera svarandet. Den som svarar avgör 

själv om det ska skickas kopior till resten. 

 

Vi har en fysisk postbox på spelbutiken i Kallhäll. Dit kommer det några fakturor. Johanna 

tar nyckeln och tömmer boxen regelbundet. 

 

Vi diskuterade även hantering av fakturor. Anton kollar på ett nytt bokföringsverktyg som 

kan förenkla fakturor, t.ex. genom att i större grad digitalisera verifikaten. 

 

§5 Roller i styrelsen 

Vi har roller valda av kårstämman. Utöver det fördelar vi ansvar inom styrelsen ungefär 

enligt följande: 

Kontakt mot stugansvariga (stugfogdar och stugbokning) – Joanna 

Ekonomi – Anton 

Kontakt mot kommunen – Berndt 

Material och förråd – Berndt 
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Digitalt – Oskar 

Medlemsregistrerare (främst för vuxna) – Oskar 

Utveckling av kåren – Torbjörn tillfrågas 

Kontakt utåt – Joanna 

Kontakt inåt (mot t.ex. avdelningarna) – Joanna 

Kontakt mot inkomstgruppen – Johanna 

 

Elias, Angelica och Marc hjälper till där det behövs. 

 

§6 Styrelsens arbetssätt 

Vi har en styrelse-maillista för formella konversationer och en Messenger-grupp för snabbare 

informella konversationer. Om man vill styrelsen något, t.ex. att vi ska ta upp något på ett 

styrelsemöte, så uppmanas man använda styrelsen@kallhallscout.se. 

 

Joanna skickar ut kallelser till styrelsemöten via mail och på Slammer på nätet en vecka i 

förväg. 

På varje möte bestämmer vi tid och plats för nästa möte som kommuniceras ut inom 

styrelsen. 

För uppföljning av beslut använder vi Trello, https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen. 

 

§7 Övriga frågor 

a. Ny familjescoutavdelning 

Det är stort söktryck till familjescouterna. Det finns tillräckligt med barn för att starta 

en ny avdelning men inte tillräckligt med ledare. Erika kan vara ledare på en 

avdelning till om det är samma helg som den nuvarande avdelningen. Elias, Berndt 

och Jakob kan också hjälpa till lite. Förhoppningsvis vill även några nya föräldrar bli 

ledare. Vi gör en förfrågan bland aktiva och tidigare aktiva i kåren om det finns några 

fler som kan hjälpa till. 

b. Utländsk scout 

Det bör finnas rutiner centralt för hur man registrerar en scout som inte har svenskt 

personnummer. Oskar och Joanna kollar upp. 

c. Kårtelefon 

Det har köpts in en mobil med kontantkort som kan användas på kårens större 

evenemang. Kåren betalar för den. Den förvaras på säkert ställe i stugan när den inte 

används. Vi utvärderar efter en period ifall hanteringen av telefonen fungerar bra. 

d. Gemensamt roverlag för Järfällakårerna 

mailto:styrelsen@kallhallscout.se
https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Det finns ett förslag att ha ett gemensamt roverlag för alla Järfällakårer. En fråga är 

om man ska ha en gemensam avgift. Vi föreslår att varje kår snarare ger ett bidrag till 

detta roverlag beroende på hur många som deltar. 

 

§8 Nästa möte 

Onsdagen den 23 september kl 19-21 i Slammertorp. 

 

§9 Mötet avslutas 

Joanna förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Johanna Smith   Joanna Hellström 


