
Styrelsemöte 2017-11-15 

 

Närvarande: Hasse, Maria, Jenny och Malin 

 

● Ekonomi 

○ Hans tar emot kvitton för Malin och Fredriks utlägg. Vi bestämmer att Fredrik 

ska få ersättning även för resan till Växjö då den gjordes som kårmedlem. 

○ Ny luftpump är inköpt och installerad 

○ Beställning av ytterbelysning är gjord och kommer att ske inom kort. 

○ Inför julmarknaden i Timmernabben gör kåren en utbetalning till Malin för 

diverse utlägg på 1000 kronor (500:- vinster, 300:-växel och 200:- Fredriks 

våfflor). Vi bestämmer att köpa två lottringar och att vi ska ta 5 kronor / lott. Vi 

tycker det är skäligt att vi kan ta 25 kronor för en våffla med sylt och grädde 

och 40 kronor för två våfflor. 

○ Beställningar av skjortor är på G. 

○ Malin meddelar att hon skickat in en ansökan till Ålems Barnhemsförening. 

○ Vi behöver se över vilka bidrag vi kan söka för insättandet av ny luft till luft 

pump. 

● Scoutverksamheten 

○ Bra uppslutning på träffarna. Nu planerar vi inför julmarknaden den 

kommande helgen med lottförsäljning och våffelbak. 

○ Vi ska planera in ett föräldramöte till kommande termin. 

○ Gillescouterna vill att vi kommer och hälsar på under våren. 

○ Vi kommer också ordna med att Fredsljuset finns i kåren under en träff samt 

under julmarknaden. 

● Verksamhetsplanen 

○ Än en gång gick vi igenom delar av handlingsplanen. Vi känner att vi ligger i 

fas med våra mål, att en del går bättre och att en del behöver vi arbeta vidare 

med. 

○ Malin skickar in verksamhetsplanen till Mönsterås kommun. 

● Policys och handlingsplan 

○ Malin informerade om de senaste föreläsningarna hon och Fredrik varit på. 

Föreläsningar om Trafik och ANDT. Vi diskuterade några frågeställningar 

kring trafikpolicyn och hur vi ska få in att vi inte vill att chaufförer använder 

mobiltelefon under sin körning.Vidare pratade vi om de droger som kan 

förekomma i våra scouters närhet, även om vi fastnade något vad gäller 

droger inom fysvärlden. 

○ Vi gick igenom vår nya krisplan och uppdaterade oss på handlingsplanen. 

○ Malin skickar in dessa dokument till kommunen, för att få bidrag från Utmärkt 

förening. 

● Nästa möte 

○ Nästa styrelsemöte bokar vi till den 10 januari klockan 17.15. 

 


