
Dagordning - Styrelsemöte Ålems scoutkår 

Söndagen den 1 mars klockan 12.00 

Plats: Scoutlokalen 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Verksamhet 

● Avdelningar 

○ Upptäckarna 

■ Vad har hänt? Behöver vi rekrytera. Fredrik kollar med skolorna om vi 

får skicka ut lappar.  

■ Vi sätter upp lappar på samtliga skolor. Malin fixar affischer och Mite 

sätter upp i Fliseryd och Blomstermåla, Fredric sätter upp i Mönsterås 

och Högsby samt Malin sätter upp i Timmernabben och Ålem.  

○ Spårarna 

■ Svag start - inte lika många. Scouterna verkar ha missat tid och start. 

■ Malin ledig kommande onsdag - Mite roddar. 

○ Ny avdelning 

■ En ny scoutavdelning för funktionsnedsatta kommer att starta upp 

under våren. 

● Arrangemang 

○ Fortlöpande terminsprogram. 

 

§3 Kåren 

● Aktiviteter 

○ Hajk 112 - kommer vi att diskutera efter mötet. 

○ Anmälan till VASA-lägret har delats ut. Den läggs ut på hemsidan också 

● Ledare 

○ Fredric har nytt jobb fr o m 1 april och kommer därefter delta sporadiskt i 

kårens arrangemang tills vidare.  

○ Malin kollar om det är fler nya ledare som vill gå Leda scouting under våren. 

● Medlemsregistrerare 

○ Scoutnet är sökt för sex patruller 

● Post 

○ Inbjudan att arrangera Trollhajken nekas 

○ Fångarna på slottet 21 september 

○ Hike på bike annan aktör då Smedby ej kan... 

 

§4 Stugan 

● Uthyrning 

● Behov 

○ Försäkringsbolaget har varit här, Länsförsäkringar 

○ Ringa Anticimex om getingarna 

○ Vi bokar en städdag lördag den 30 maj klockan 10.00 

 

 

● Ev.inköp 

 



§5 Ekonomi 

● Balansräkning 

○ Är ok 

● In- och utbetalningar 

○ Vi väntar på en del sponsring 

● Sponsring  

○ Sponsorer: Länsförsäkringar, BEVI, Ålems sparbank 

 

§6 Verksamhetsplan 

● Delmål och diskussion 

○ Vi ska bli fler - vi har en rekryteringsplan både för scouter och ledare 

● Förbättring 

 

§7 Nästa möte 

 Onsdagen den 8 april klockan 19.00 

 

§8 Övrigt 

● Sittande firmatecknare sitter kvar.  

● Vi funderar på att dela stugfogde uppdraget i två. En för uthyrning och en för 

förvaltning av fastighet. Maria fortsätter med uthyrningen och Fredrik blir 

fastighetsskötare.  

● Kommande lägerplats. Vi har flera lägerplatser på förslag som vi får fundera och titta 

närmare på. Vi frågar också Robert Nilsson om han har någon plats som kan vara 

lämplig. 

 

§9 Mötet avslutas 


