
 

  

 

Protokoll för styrelsemöte 18 december 2019 

Närvarande: Malena Beijer, Eva Kindbladh, Kjell Skaraas, 

Örjan Berglin 

Ej närvarande: Lenita Jällhage, Rolf Wassberg, Monica Lögdberg 

 
§ 141 Mötet öppnas 
Malena Beijer förklarade mötet öppnat. 

 
§ 142 Val av sekreterare och justerare 

 Styrelsen valde Malena Beijer till sekreterare och Kjell Skaraas till justerare. 
 

§ 143 Godkännande av dagordning 
 Styrelsen godkände dagordningen. 

 
§ 144 Föregående protokoll 

Föregående protokoll finns hos Rolf. Vi återkommer till det på nästa möte. 

 
§ 145 Basar 

 Styrelsen bordlade frågan, eftersom vi inte fått någon rapport från Basargruppen, men kunde 
konstatera att vi fått in mer pengar netto än 2018. Men vi har svårt med kontanthanteringen. 

 
§ 146 Lilla julafton 
Det var ett uppskattat arrangemang och styrelsen vill få in en rapport från utmanarna.  

 Styrelsen beslutade att bjuda alla utmanarlagen på pizza som tack för fint genomfört 
arrangemang. 

 
§ 147 Ledarhelg 
Ledarhelgen kommer att hållas i Holken den 24-26 januari 2020. Malena ansvarar tillsammans med 
Örjan att det kommer ut en anmälningslänk. Programmet skall diskuteras på nästa möte. 

 
§ 148 Fräkenbotten 
Rapport från Hans: ” Hej, 
Kort rapport från Fräken eftersom ni har den punkten på dagordningen. Nytt kontrakt inte klart, 
hyresvärden fular och räknar, bla med hänsyn till Eventuell ytterväggsreparationen. Ny 
skorstenskupa monterad av hyresvärd. Ny latrinkompost inköpt och placerad.  

Mvh Hans” 
 

§ 149 Ledarsituation våren 
Ledarsituationen på äventyraravdelningarna gör att de kommer att samköra sina möten och program 
fullt ut. Till hösten utvärderas detta och beslut om antal avdelningar kommer. 
 

§ 150 Aktion Julklappen 
Monica Lögdberg genomförde aktiviteten, och är för närvarande sjukskriven. Malena frågar om antal 
för att kunna skriva in i verksamhetsberättelsen. 



 

  

 
§ 151 Ekonomi 
Eva rapporterade om ekonomin och den är god. 

 Styrelsen beslutade att det skall hållas ett budgetmöte hemma hos Eva den 3/2 kl 18:30, dit 
alla är välkomna. Innan dess skall alla som vill äska pengar inkommit med önskemål. 

 

§ 152 Arbetsgrupper 
Gnidde gör ett städschema för 2020. Webbgruppen behöver samlas för att bestämma hur den nya 
driven skall läggas upp och hur maillistorna skall läggas upp i framtiden. 

 
§ 153 Kretslägret 
Det har kommit info från arbetsgruppen och det är nu dags att bestämma pris och lägerchef. 

 Styrelsen beslutade att detta skulle tas upp på ledarhelgen, och att lägerchef skulle efterlysas 
i ledarmail. 

 

§ 154 Årshjulet/Att göra listan 
Det är dags för kårstämma. 

 Styrelsen beslutade att den skall hållas den 19/2 2020 kl 18:30 i lokalen. Kallelse måste 
senast gå ut den 22/1 och motionsstopp blir den 29/1. Malena ansvarar för årsberättelsen 
tillsammans med Roffe (om han orkar). 

 Styrelsen bordlade Att göra-listan, eftersom den finns hos Roffe. 
 

§ 155 Övriga frågor 
A Hyreskontraktet på Fyrskeppsvägen är uppsagt per den 1/10 2020 och vi har fått ett nytt 
avtalsförslag som SB vill ska gälla. Eva går igenom detta och vi skall prata med kommunen 
och undersöka hur hyresbidraget kommer att slå.  
 

§ 156 Nästa kårstyrelsemöte 
Nästa kårstyrelsemöte blir den 15/1 2020 hos Roffe. 
 

§ 157 Mötet avslutas 
Malena Beijer förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Justeras av 
 
 
 
Malena Beijer    Kjell Skaraas 
 

 
 


