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Protokoll styrelsemöte nr 2, 2020–2021 

Datum: 2020-10-21 

Tid:  19:00 

Plats:  Slammertorp 

Närvarande: Joanna Hellström Ordförande (via Teams) 

Berndt Lehnert Vice ordförande 

Oskar Birkne Sekreterare  

Anton Carlson Kassör 

Johanna Smith Ledamot 

Angelica Sandh Suppleant (via Teams) 

Josefina Henryson Ej med i styrelsen 

Jakob Maleus Cederäng Ej med i styrelsen (via Teams) 

 

§1 Mötet öppnas 

Joanna förklarar mötet öppnat. 

 

§2 Val av sekreterare 

Oskar väljs till mötessekreterare. 

 

§3 Val av justerare 

Anton 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 

Visma är införskaffat som bokföringstjänst men det saknas en kontoplan. Anton och Oskar 

fixar det. 

 

Det saknas avdelningsredovisningar för Vikingarna och Gummihandskarna. 

Sedan hösten 2017 finns det ingen redovisning för Gummihandskarna. De har inte fått några 

pengar sedan dess för att de inte redovisat. Dock fick Peter pengar direkt från kåren för 

Gummihandskarnas utlägg förra året. Pengarna förbrukades senast våren 2018 men 

redovisades aldrig. Efter det har Gummihandskarna inte begärt några pengar. Berndt försöker 

få tag på kontoutdrag som styrker att pengarna använts till scoutaktiviteter. 

Sedan 2017 finns ingen redovisning för Vikingarna. I november 2017 betalades pengar ut till 

Anna B. Vikingarna har också fått pengar direkt från kåren för utlägg förra året. Anton kollar 

med Anna och Torbjörn M om vi kan få ordning på pengarna. 

https://trello.com/b/VKYzWXa5/styrelsen
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Uppenbarligen behöver det bli tydligare hur avdelningskassorna ska hanteras. Ett alternativ 

kan vara att varje avdelning har ett eget konto på banken med ett kort kopplat så att pengarna 

inte kommer in på privata konton. Ett annat alternativ kan vara att avdelningarna inte får ut 

pengar utan att de får lägga ut pengar och skicka in kvitto som de får tillbaka pengar för. 

Ytterligare ett alternativ är att vi anser att vi inte behöver kvitton för småbelopp. 

I Visma kan man fota kvitton och koppla direkt till redovisningen. Anton har undersökt och 

det verkar som att foton på originalkvitton är okej som verifikat att spara. 

 

Eftersom det verkar råda en del oklarheter kring avdelningsbidragen så tar Anton fram en 

guide till hur avdelningarna ska hantera avdelningsbidragen. 

 

§6 Kort om vad som händer i kåren nu 

Johanna har pratat med alla avdelningar och kommit fram till att vi inte gör någon fysisk 

julmarknad/basar. Istället jobbar vi på en helt digital variant. Malin och Malin driver det. Info 

kommer inom kort. Vi behåller datumet 28 november. Vi skapar marknadssidan två veckor 

innan det så att man kan beställa. Sedan plockar vi ihop och lämnar ut 28 november. 

 

Vi har arrangerat en virtuell St Georgsutmaning med deltagande från fyra olika kårer – dock 

inte så många olika patruller. En prisutdelning kommer hållas virtuellt. 

 

Nästa onsdag är det ledarfika. Joanna ansvarar men kan inte komma pga. coronarestriktioner i 

Uppsala län. Någon som kommer vara där får fixa fika. 

 

I söndags anordnade Birka distriktsstämma med tre ombud från Kallhäll. Kallhälls scoutkår 

är med i valberedningen nästa år och behöver utse en representant. Birka scoutdistrikt 

kommer tillsätta en arbetsgrupp som ser över hur BirkaBallt ska se ut framöver. 

 

Julavslutningen kommer bli svår att genomföra med max 50 personer. Vi tar upp det på 

ledarfikat nästa vecka. 

 

§7 Övriga frågor 

a. Ledarfrågor 

Vi har en del mer erfarna och en del mindre erfarna ledarteam. Vi diskuterade hur vi 

kan stötta alla ledarteam och ge dem de verktyg de behöver. I nuläget finns ingen 

färdig handlingsplan. 

 

b. Bättre internet och bättre ljud för videosamtal i Slammertorp 
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Vi har haft flera möten i Slammertorp där folk har ringt in och det har varit dåligt ljud. 

Därför föreslås det att skaffa en konferenstelefon som ansluts till datorn och ger bättre 

mikrofon och högtalare än vad en dator brukar ha. Oskar fixar. 

 

§8 Nästa möte 

Onsdagen den 25 november kl 19-21 i Slammertorp. 

 

§9 Mötet avslutas 

Joanna förklarar mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Justerare   Ordförande 

 

___________________ ___________________ _____________________ 

Oskar Birkne   Anton Carlson   Joanna Hellström 


