
Styrelsemöte 10 januari 2018 

 

Närvarande: Fredrik, jenny, Maria, Hasse och Malin 

 

● Höstens aktiviteter 

○ Under hösten har vi haft två avdelningar igång och Malin och Fredrik har varit 

ledare för Spårarna respektive Upptäckarna.  

○ Allt har flutit på bra och vi har ökat medlemsantalet till 38 medlemmar. 

○ Vi har genomfört kommunens utbildning kring Utmärkt förening och har nu i 

skrivandets stund blivit certifierade som kommunens första förening. 

● Stugan 

○ Stugan har haft ett fåtal uthyrningar och under kommande vår har vi ingen 

inbokad i dagsläget. 

○ vi bestämmer oss för att lägga ut stugan på Blocket (Malin) och att vi under 

kommande föräldramöte diskutera alternativ med föräldrarna.  

○ Malin och Fredrik har möblerat om så numer finns det 10 sängplatser på 

övervåningen. Nere i det ena patrull rummet finns nu en våningssäng och det 

andra håller på att inredas till kontor. 

○ Malin kommer att inköpa en madrass till, en hallmatta modell större samt en 

skrivare under våren. 

● Våren 

○ Vårens aktiviteter kör igång den 7 februari och håller på fram till den 9 juni. I 

sommar är det också regionsläger som vi planerar att åka på den 29/7-4/8. 

○ Vi bokar in ett föräldramöte till den 28 februari klockan 17.30, men också ett 

möte för andra intresserade av scouting. Önskvärt om styrelsen kan vara på 

plats också.  

○ Årsmöte sätts till den 6 mars klockan 18. Inbjudan och kallelse sker via 

Kommunkollen (Malin) 

○ Jenny och Malin bokar möte för att tillsammans skicka iväg 

bidragsansökningar till kommunen samt Scouterna. 

● Ekonomi 

○ På det löpande kontot finns ca 11 700 kronor och på sparkontot ca 53 300 

kronor. vi behöver hyra ut mer för att fortsätta ligga på plus. 

○ Inbetalning har skett från bidragsansökan till Ålems barnhems förening som 

Malin gjorde i höstas med 5000 kronor. Inom kort kommer också betalning för 

delar av Utmärkt föreningsarbetet. 

● Utmärkt förening 

○ I vår vision vill vi erbjuda en meningsfull fritid som genom scoutmetoden 

bidrar till personlig utveckling. För att få närmare svar på denna har Fredrik 

sammanställt en frågeformulär som vi bett föräldrar och scouter att svara på. 

Frågorna handlar först och främst om hur de tycker att vi möter upp till 

barnens förväntningar och om föräldrarna anser att vi ger dem en 

betydelsefull fritid.  

○ Då kåren ska synliggöra scoutverksamheten i kommunen kommer vi under 

våren att delta i bl a Valborgsfirandet och Nabbedagen i Timmernabben. Vi 

ska också 



○ För att göra föräldrarna mer delaktiga tänker vi, förutom föräldramöte, bjuda 

in föräldrar till vår avslutningshajk samt att de får möjlighet att delta i 

dagverksamheterna under sommarens regionsläger. 

○ För att visa våra unga scouter att scouter just är till för alla kommer vi att visa 

dem hur scouting bedrivs i andra länder, men också åka och hälsa på 

Gillescouterna i Kalmar framåt våren. 

● Övrigt 

○ Malin eftersöker kontrakt över förrådslokaler i hyreshuset då Mönsterås 

bostäder numer har bytt lås på samtliga ytterdörrar kommer vi inte åt våra 

saker. Malin kollar med Peder Samuelsson i första hand. 

 

 

 

Vid tangentbordet 

Malin Lindh 

Ålems scoutkår 


