
PROTOKOLL  Styrelsemöte Ålems scoutkår 

2019-10-02 kl 19.40 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Verksamhet 

● Avdelningar 

● Arrangemang 

○ Höstmarknad 

Lördagen den 5 oktober med början klockan 8.30 kommer 

Upptäckarna/Äventyraren stå på torget i Mönsterås och sälja lotter ur 

tombolan. Fredrik har ordnat med 1000 lotter och diverse priser. Malin 

överlämnar växelkassan på 800:-. Efter mötet hämtas beachflaggorna hos 

Malin. 

○ Höstmys/Föräldrakamp, v 44 

Än så länge har bara två anmälningar från föräldrar kommit in, men sista 

dagen för anmälan är satt till den 16 oktober, så vi avvaktar. 

Vi tänker köra DM tema med stationer, antalet beror på hur många föräldrar 

som anmäler sig.  

○ Julmarknad 30 november Timmernabben 

Malin har varit i kontakt med Eva Burmeister och temat blir det samma, vi 

säljer lotter och pinnbröd. Priserna gör spårarna innan, t ex ljus med dekor, 

brasmuffins. Får vi något över från de storas “dörr till dörr” försäljning (se 

nedan) så säljs även det under marknaden. 

○ Julmarknad 5 december Mönsterås 

De stora kör samma koncept som på höstmarknaden + att de även tar med 

sig överblivet försäljnings gods från dörr till dörr. 

● Inköp 

○ Inga större inköp aktuella. 

 

§3 Kåren 

● Aktiviteter 

○ Distriktsstämma 

Vi gick igenom stämmohandlingarna, men då det inte inkommit några 

motioner är det inte mycket att orda om. 

Dock kan man gärna se sig om scouter som är intresserade av distriktsarbete 

då valberedningen saknar namn på två ordinarie samt två suppleanter till 

styrelsen. 

● Ledare 

○ Nya ledare - utbildning 

Vi håller ögonen öppna för nya utbildningar för våra styrelsemedlemmar. 

● Medlemsregistrerare 

○ 30 september alla aktiva medlemmar i scoutnet, nya medlemmar 31 oktober 

○ 15 oktober sista dagen för avregistrering 

○ Samtliga ledare går igenom sina grupper innan den 6 oktober så att det 

stämmer på scoutnet i tid. 

 

 



● Post 

○ Julförsäljning 

Vi har fått broschyr från Scoutshop om eventuell julförsäljning. Ledarna tittar 

över om det är möjligt att beställa. 

 

§4 Stugan 

● Uthyrning 

● Behov 

Hur går det med champagnekorkarna - vattenmätarbyte? 

Har Maria kollat vidare kring eventuellt nyckellås byten på fastigheten? 

● Ev.inköp 

Verksamheten är i behov av papper till toalett och kök - Malin köper till nästa vecka 

 

§5 Ekonomi 

● Balansräkning 

● In- och utbetalningar 

Av olika anledningar har Lars inte sammanställt några rapporter, men vi tittar igenom 

konto transaktionerna och konstaterar att det finns pengar, även om det inte är gott 

om dem. 

 

§6 Verksamhetsplan - Denna punkt hänvisas till nästa möte 

● Delmål och diskussion 

● Förbättring 

 

§7 Nästa möte 

Nästa möte planeras preliminärt till tisdagen den 3 december  klockan 18. Mötet hålls 

på Tallstigen 7 och inleds med Grötmys. Anmäl deltagande till Malin senast söndag 

1/12. 

 

§8 Övrigt 

● Digitalisering av scoutkåren 

Fredrik önskar ändra plattform för kåren för att underlätta flera delar av vårt 

administrativa arbete. Vi godkänner och låter honom starta med arbetet. 

 

§9 Mötet avslutas 

 

Vid tangentbordet 

Malin Lindh 


