
Protokoll Styrelsemöte Ålems scoutkår 

190515 kl.18.45 

 

Närvarande: Malin, Fredrik, Fredric, (Martin) 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Verksamhet 

● Avdelningar 

○ Tydligen har TIF ändrat träningsdag till onsdag för födda 2010, Malin ringer 

och kollar om de kan flytta den så att våra onsdagar får vara i fred. 

● Arrangemang 

○ Trollhajken 

24-26 maj utanför Emmaboda, Malin och Fredrik åker med 9 scouter + en 

förälder. Malin mailar ut information till berörda föräldrar. 

Vi packar kårpackningen på onsdag (22/5) ca 15.30 i Fredriks bil. Malin tar 

med packlista. 

○ Pingstläger 

7-9 juni, Lessebo. Fredrik och Fredric åker med upptäckarna, Malin är på 

plats som funktionär. 

○ Inköp 

 

§3 Kåren 

● Aktiviteter 

○ Nabbedagen 

Då ingen av ledarna har möjlighet att delta ställer vi in årets deltagande. 

○ Terminstart för hösten 2019 beräknas till 4 september. 

● Ledare 

● Medlemsregistrerare 

○ Tre medlemmar har ej betalat medlemsavgift, vi beslutar att utesluta de från 

kåren för att slippa faktura från Scouterna. 

● Post 

Ingen post 

 

§4 Stugan 

● Uthyrning 

○ Sporadisk uthyrning under våren, inget bokat för sommaren. Malin lägger ut 

stugan på Stugsidan. Om inget napp sker ber vi (Maria) Caravan om hjälp. 

● Behov 

○ Vi bokar städdag lördagen den 15 juni med samling 09.00, då Mörkesskog 

har öppet 8-14. Vi delar ut lapp till scoutera och annonserar på hemsidan och 

på facebook. Malin gör en städlista. 

● Ev.inköp 

● Källarförrådet: Vi bestämmer att det ska städas och gås igenom till hösten. 

 

§5 Ekonomi 

● Balansräkning 

● In- och utbetalningar 



○ Ansökan om livvästar hos kommunen har blivit godkänd, samt från Lions. 

○ Fredrik har gjort inköp för reparation av kanoter. 

● Övrigt: Malin kontaktar Lars angående revisionsberättelse och om ansökningarna om 

verksamhetsbidrag inkom till kommunen i tid. 

 

§6 Verksamhetsplan 

● Delmål och diskussion 

● Förbättring 

 

§7 Nästa möte 

● 21 augusti klockan 17.30 Styrelsemöte samt planeringsmöte. 

 

§8 Övrigt 

 

§9 Mötet avslutas 


