
Protokoll Styrelsemöte Ålems scoutkår 
Tid: Onsdagen den 20 mars 2019 klockan 18.45 
Plats: Scoutstugan, Timmernabben 
Närvarande: Fredric Johansson, Fredrik Jägerbrink, Henrik Stale Eliasen, Malin Lindh 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2 Verksamhet 

● Avdelningar - inget nytt att rapportera. 
● Arrangemang - inget nytt att rapportera. 
● Inköp - inget nytt att rapportera. 

 
§3 Kåren 

● Aktiviteter 
○ Vasa 2020 

■ Nästa möte är på tisdag den 26 mars på Falken och Malin kommer att 
delta. 

○ Gäddans dag 
■ Söndagen den 7 april kommer Malin och Fredric att finnas på 

Gäddans dag i tält med bord. De tar med sig information och några 
enklare aktiviteter som:Rosa snören, Livlina, Hanois torn, Backarna. 
Malin tar med sig Scout Flaggorna. 

○ Valberedning DS 
■ I år ingår vi i distriktets valberedning för styrelsen. Ett första möte är 

planerat till den 7 april (kommer troligtvis att flyttas till den 14/4). Malin 
får inte delta då hon sitter i distriktsstyrelsen. Fredrik kan åka om 
dagen blir bytt. 

○ Föräldramöte-rekrytering 
■ Föräldramötet är planerat till den 3 april. Linnéa, utvecklingskonsult 

kommer att delta tillsammans med en av oss ledare. Övriga ledare kör 
Kniv med samtliga närvarande scouter. 

○ Extrastämma Emmaboda 30/3 
■ Handlingarna kommer ca en vecka innan själva mötet. Malin gick 

snabbt igenom vad de kommer innehålla. Var och en anmäler sitt 
egna deltagande. Malin har utbildning direkt efter stämman och kör 
egen bil. 

● Ledare - inget nytt att rapportera. 
● Medlemsregistrerare 

○ Alla har fått räkning från Scouterna på 90 kronor. Vi låter bli att betala de och 
lägger det på kårkostnaden vid slutavräkning. 

● Post 
○ Verksamhetsbidrag till kommunen. Malin håller på att sammanställa, men hon 

saknar en revisionsberättelse. Malin här av sig till Lars om detta. Utöver det 
vanliga bidraget kommer vi också söka för lokalkostnader om el och 
försäkring. 

○ Tjejhajk: Vi tackar nej att närvara. 



○ Lessebo: Intresseanmälan är skickad för Upptäckarna. Fredrik hör av sig till 
Lessebo för att få mer information. Malin har anmält sig som funktionär. 

○ Vi har fått tips från Distriktsstyrelsen om bidrag man som kår kan söka. 
 

§4 Stugan - Maria ej på plats och ingen info har lämnats. 
● Uthyrning 
● Behov 
● Ev.inköp 

 
§5 Ekonomi 

● Balansrapport/Resultatrapport ses över. 
● In- och utbetalningar: Malin skickar kommande räkningar och utlägg till Lars. 

 
§6 Verksamhetsplan - Diskutera den nya Verksamhetsplanen för 2019-2021 - Vi arbetar 
med rekrytering målen gm Gäddans dag och Föräldramöte 

● Delmål och diskussion 
● Förbättring 

 
§7 Distriktet 

● Malin berättar om senaste mötet med distriktsstyrelsen som till mestadels innehöll 
förberedelser till extrastämman. 

● Distriktsstyrelsen kommer att ha kårträff under DM i Nybro. 
 
§8 Nästa möte 

● Förslag: 15 maj klockan 18.45. Vi låter Upptäckarna ta hand om Spårarna sista 
kvarten. 

 
§9 Övrigt 

● Fredrik har skrivit ihop en ansökan om extra anslag till kommunen om belysning och 
vattenutkast. Malin skannar till Lars som får skriva under och skickar sedan det till 
kommunen tillsammans med Verksamhetsasökan innan den 31 mars. 

 
§10 Mötet avslutas 
 
 
 
Vid pennan denna gång 
Malin Lindh 


