
Styrelsemöte 4 oktober 2017 

 

Närvarande: Hasse, Jenny och Malin 

 

● Stugan sommar 

○ Verkar ha varit uthyrt för runt 10 000. Vad kan vi göra för att förbättra 

uthyrningen? 

 

● Stugan höst 

○ Var är Malins utelampor? Det börjar bli mörkt på kvällen. 

○ Vi avvaktar med mer renovering tills det som är påbörjat är klart samt tills vi 

ser vilken hjälp vi kan få av nya föräldrar till våren? 

 

● Aktiviteter 

○ Utöver vanligt program för scouthösten ska kåren delta i Julmarknaden i 

Nabben den 26 december. 

 

● Ekonomi 

○ På det rörliga kontot har vi cirka 17,5’ och på sparkontot har vi ca 53’ 

 

● Medlemmar 

○ Vi har fått en del nya medlemmar som Jenny skriver in på Scoutnet 

 

● Distriktet 

○ Information: den 22 oktober är det distriktsstämma och Fredrik kommer att 

åka. Har vi frågor eller funderingar kan vi skicka det med honom. 

 

● Verksamhetsplanen 

○ A. Scouterna utvecklas till förebilder 

■ Vi arbetar ideligen med jämlikhetsfrågor då vi inte gör någon skillnad 

på vår medlems scouter. 

■ Vi har ökat medlemsantalet inför höstterminen efter en lyckad 

rekrytering på skolorna inom vårt område. Vi avvaktar med att beräkna 

om vi fördubblat medlemsantalet till nästa möte. 

■ Vi kommer att delta i Nabbens Julmarknad för att synliggöra vår 

verksamhet. 

■ WAGGS Free being me är avslutad med ett lyckat resultat. 

○ B. Vi överträffar scouternas förväntningar i varje möte 

■ Då vi nu har flera avdelningar är det enklare att förtydliga stegringen i 

kunskaperna. 

■ Både Malin och Fredrik har gått utbildningen Leda scouting och 

Trygga möten. Malin har också genomfört FBM’s program. 

■ Malin och Fredrik är anmälda till de två resterande träffarna i Utmärkt 

förening, ANDT och Trafikpolicy. 



○ C. Fler ska få uppleva scouting. 

■ Vi har fått fler medlemmar efter en lyckad rekrytering. 

■ Vi arbetar fortfarande på att finna kollegor till kåren 

 

● Övrigt 

○ Fredrik rekommenderar Spreadshirt som är ett företag som trycker upp 

egendesignade kläder. Vi tänker att vi kan avvakta till våren då nya 

scoutföräldrar kanske vill köpa skjortan till sina barn nu i höst.  

○ Hasse meddelar att han vid nästa årsmöte vill avgå som ordförande och kassör. 

Vi uppmanar alla att söka efter nya förslag. 

○ Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 15 november klockan 19.15. 

 


