
Dagordning - Styrelsemöte Ålems scoutkår 

Onsdagen den 5 februari klockan 19.15 

Plats: Tallstigen 7, Timmernabben 

 

Närvarande: Fredrik, Fredric, Martin och Malin 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Verksamhet 

● Avdelningar 

○ Bra start i pulkabacken med 36-leken och pinnbrödsgrillning. 

○ Bra uppslutning av både gamla och nya scouter 

● Arrangemang 

○ Upptäckarnas vandring  

■ Vandringen blir på Öland på östra sidan. 

○ Marknader 

■ Mönsterås och Ålem 

■ Vi beslutar att söka kundkonto på Axfood Snabbgross, Kalmar. 

○ Avslutningshajker 

■ Upptäckarna åker till Karlskrona och spårarna blir i stugan 

 

§3 Kåren 

● Aktiviteter 

○ DM - Almö 9 maj 

○ HAJK112 

■ Planerna fortskrider 

■ Inbjudan och anmälan ute 

■ Distriktet har läst projektplanen och har inga kommentarer på den 

■ Fredrik vill köpa Cykelhajks-flaggor. 

■ Polisen/Vägverket/Kommunen kontakt angående vägen mellan 

Strömsrum till kyrkbyn. 

● Ledare 

○ Malin och Fredrik är grunden, Fredric är med fullt till april och sedan till och 

från pga av jobb. Eventuellt fyra nya på väg in (Mite, Cecilia, Tina och Viktor) 

Malin ringer Tina och Fredrik ringer Viktor. 

○ Alla de nya får gå webbkursen Trygga möten och sedan försöker längre fram 

i vår ordna med Leda Scouting. 

● Medlemsregistrerare 

○ Scoutnet - statsbidraget ordnar Malin med snarast. 

○ Några nya medlemmar 

● Post 

○ Lägerbrev från Vasalägret och från Hajk112 har kommit 

● Info från DS 

○ Malin blev vald till vice 

 

 

§4 Stugan 

● Uthyrning 



○ några uthyrningar, lite sporadiskt 

● Behov 

○ Ny stugdag behöver planeras in till våren 

● Ev.inköp 

 

§5 Ekonomi - ingen inkomna meddelande från Lars 

● Balansräkning 

● In- och utbetalningar 

● Sponsring  

○ 10 000 från Länsförsäkringar 

○ Barnhemsföreningen ? 

● Försäkringar 

○ Fredrik har kollat runt bland några olika försäkringsbolag då vi tycker att vi 

betalar alldeles för mycket för det vi får och för en liten förening. Fredrik 

kommer att bjuda ut några bolag.  

 

§6 Verksamhetsplan 

● Delmål och diskussion 

○ Fler ska få uppleva scouting 

■ Hur ska vi rekrytera fler scouter nu när vi är fler ledare 

■ Nya ledare - målet nått 

● Förbättring 

 

§7 Nästa möte 

● Årsmöte söndagen den 1 mars klockan 10.00 i scoutlokalen 

● Styrelsemöte söndagen den 1 mars ca klockan 12.00 i scoutlokalen 

 

§8 Övrigt 

● Tälten i källaren behöver ses över innan sommaren 

● Vi beslutar att inköpa ett “marknadstält” för 1049:- 

● Fredrik vill ha gasolkök till stormköken. Vi kollar med Lars att det finns utrymme för 

inköp av 4 gasolbrännare á ca 400 kronor.  

● Vi kollar också om inköp av 10 pkt med packningar till stormkök.  

● Fredrik kollar upp priser för beachflaggor. 

● Ska vi separera stugfodge - stuguthyrare. 

● Skapa en egen lägerplats i närheten av stugan där vi kan ha fasta vindskydd.  

● Ska vi köpa klistermärken till vårt material för 1200 :-? Frågan skickas till Lars. 

 

 

§9 Mötet avslutas 


