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Protokoll styrelsemöte nr 1, 2020–2021 

Datum: 2020-09-23 

Tid:  19:00 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Joanna Hellström Ordförande 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare  

Anton Carlson Kassör (via telefon) 

Elias Sjöborg Ungdomsrepresentant 

 (endast med på punkt 1-5 samt 7-10) 

Johanna Smith Ledamot  

Angelica Sandh Suppleant 

Monica Bjurström Stuguthyrare (ej med i styrelsen, 

 endast med på punkt 1-3 och 10) 

Mikael Lindgren Stugfogde (ej med i styrelsen, 

 endast med på punkt 5, 7, 8 och 9) 

 

§1 Mötet öppnas 

Joanna förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av sekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Angelica 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 Kassörens punkt 

Joanna behöver fylla i lite papper för att få tillgång till kårens konton. 

Anton undrar hur avdelningsbidragen ska betalas ut. En fast avgift betalas ut på hösten och en 

rörlig avgift på våren baserat på hur många scouter som har betalat medlemsavgiften för 

höstterminen. Det kan ses i Scoutnet vilka som har betalat. 

 

§6 Kort om vad som händer i kåren nu 

En fråga är vad vi ska göra på basaren i år, lördagen den 28 november. En idé är att lägga en 

slinga runt Slammertorp med olika marknadsstånd. Vi försöker sälja in det på ledarfikat nästa 

onsdag. Johanna skissar på ett upplägg. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Vi planerar en virtuell St Georgsutmaning. Joanna, Anna L, Oskar och Tobbe planerar och 

presenterar ett upplägg på ledarfikat nästa vecka. 

 

Rekryteringen har varit mycket lyckad med många nya scouter, framför allt på 

familjescouterna och spårarna. Vi startar en ny familjescoutavdelning på lördagar för att 

täcka behovet. Jättekul! Upplägget på prova-på-mötena med begränsat antal närvarande var 

bra. 

 

Åtminstone Carolinerna kommer delta på JOTI, Jamboree On The Internet. 

 

§7 Uppföljning av prioritetslistan efter kickoffen 

Berndt har uppdaterat priolistan efter kick-offen där alla ledare och funktionärer fick vara 

med och prioritera vad vi vill göra i stugan och med vår materiel. 

 

Vår nye stugfogde Micke presenterar sig. Vi når honom via mail när det behöver fixas något. 

Vi behöver se till att han får en bomnyckel och stugnyckel. 

 

Det som är prioriterat just nu är: 

• Fasta platser för förvaring och lätt att hitta vad som ska vara var (Berndt och Patrik 

fixar) 

• Plats att hänga ytterkläder på verandan (lätt att fixa) samt glasa in verandan 

(kommunen välvilligt inställda men det kommer troligtvis dröja ett par år) 

 

§8 Uppföljning av mötet med kommunen 

Berndt har haft ett möte med kommunen. Mötesanteckningar finns tillgängliga. Berndt har en 

kontinuerlig dialog med kommunen. De börjar snart med ungen i Bagarstugan. 

 

En del saker kan vi göra själva men få materiel från kommunen. Vi skickar då en lista till Jan 

Thelenius med det vi behöver. 

 

§9 Nytt bokföringssystem 

Anton har tagit fram en jämförelse av olika bokföringstjänster, Visma och Fortnox. Vi kom 

fram till att Visma med en årskostnad på 1188 kr blir det bästa för oss. Anton införskaffar 

det. 

 

§10 Bokningsregler av stugan 
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En del klagomål har kommit in kring städningen vid uthyrningar. Alla behöver bli bättre på 

att se till att lämna stugan i hyfsat skick. 

Monica undrar vad som händer om hon inte kan lämna nycklar eller kolla städningen någon 

gång. Förslaget är att posta i Slammer på nätet före torsdagen så borde någon kunna hjälpa. 

Det ska finnas ett körtillstånd som följer med vid uthyrningen men det verkar vara 

försvunnet. Vi försöker få tag på ett nytt. 

 

§11 Övriga frågor 

a. Scout utan svenskt personnummer 

Vi har fått en ny scout utan svenskt personnummer. Oskar och Joanna kollar med 

Scouterna centralt hur denna registreras i Scoutnet. 

b. Ledarskjortor 

Vi har ett system där man som ledare får en gratis scoutskjorta när man börjar samt 

vart tredje år. Det börjar bli dags att dra ihop en central beställning. Det tas upp på 

ledarfikat. 

Till framtiden kan man fundera på om man ska göra någon ceremoni när scouterna får 

halsdukar. Då måste dock halsdukarna vara gratis. Det tas också upp på ledarfikat. 

 

§12 Nästa möte 

Onsdagen den 21 oktober kl 19-21 i Slammertorp. Oskar fixar fika. 

 

§13 Mötet avslutas 

Joanna förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Angelica Sandh  Joanna Hellström 


