
Styrelsemöte Ålems scoutkår 
2018-09-19 
 
Närvarande: Fredric, Fredrik, Maria, Malin 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2 Verksamheten 

● Idag har kåren haft “prova på träff” efter att Linnéa har varit ute på skolorna i 
BÅTområdet. Vi var 32 spårarscouter och 6 upptäckarscouter. Vi hoppas att vi får 
behålla spårarna så att kåren växer. 

● Kommande arrangemang för kåren: 
○ spårarna har Gilleträff lördagen den 29 september, Malin lägger ut detta på 

hemsidan kopplat till anmälan. 
○ Vi har fått inbjudan till Trollhajken för våren 2019 

● Inköp för verksamheten 
○ Upptäckaravdelning är i behov av en täljsten.  

■ Styrelsen beviljar inköpet. 
○ Kåren är i behov av nya flytvästar.  

■ Styrelsen beslutar att frågan ska tas upp igen till våren. 
○ Kåren behöver en eller flera livbojar vid stugan.  

■ Styrelsen beslutar att beställa utan kostnad från Trygg Hansa. Malin 
lägger ordern. 

 
§3 Kåren 

● Kommande kåraktiviteter 
○ Under höstlovsveckan har vi en öppen träff för barn och ungdomar i 

Mönsterås kommun. 
■ Styrelsen beslutar att ansöka om bidrag från kommunen (Malin) 
■ Vi är anmälda till Timmernabbens Julmarknad 24 november. Vi 

förbereder oss genom att på träffen innan iordningställa vad som ska 
säljas och göras. 

■ Den första Advent deltar vi i gudstjänsten i Ålems kyrka där vi kommer 
att överlämna världens ljus till församlingen. Logistiken runt detta 
planeras längre fram. 

● Ledarna 
○ Ledarna åker på utbildning: 

■ Leda kår 19-20 oktober i Alvesta - Malin, Fredrik, Fredric 
■ Leda scout - Fredric (när tillfälle ges) 
■ Jamboree träff 12-14 oktober i Stockholm - Fredric 
■ Distriktstämma 13 oktober i Ronneby - Malin och Fredrik 
■ Demokrati-Jamboree 9-11 november Karlstad - Malin, Fredrik 

● Medlemsregistret 
Styrelsen ger i uppdrag till medlemsregistrerare jenny Klase att ordna med 
nedanstående. 

○ Medlemmar som ska avregistreras: 



■ Axel WG 
■ Ella Böök 
■ Kajsa Magnusson 
■ Kasper Olsson 
■ Leon Hanke 
■ Ricky Ståhl 
■ Tova Johansson 

○ Medlemmar som behöver ringas upp för att bekräfta medlemskap/eller inte. 
■ Abdul Kader 
■ Axel Johansson 
■ Eitam 
■ Ella Svensson 
■ Mercedes Kinkaid 

● Inkommande Post 
○ Vi har fått en inbjudan till erfarenhetsutbyte och en dialog om hur man kan 

arbeta för och med asylsökande i Blomstermåla. 
■ Styrelsen beslutar att Malin och Fredrik anmäler sig till träffen som 

äger rum den 27 september kl 18.30. 
 
§4 Ekonomi 

● Lars är för närvarande sjukskriven så all ekonomi går via Malin. 
● Kvitton lämnades in för utgifter 
● Balansräkningen ser bra ut. 

 
§5 Stugan 

● Under sommaren har stugan varit lite uthyrt. 
● Maria har gjort diverse nödvändiga inköp 
● Till våren bestämmer sig styrelsen för att se över hyresavtalet. 

 
§6 Handlingsplanen 

● Malin lyfter två punkter från handlingsplanen för diskussion. 
○ B3: Välkommen till Ålems scoutkår ska revideras och uppdateras. 

■ Malin och Fredrik åtar sig att utföra detta under hösten. 
○ Tema Jag och omvärlden 

■ Temat ska finnas med i scouternas terminsplanering och det har 
glömts bort, men nu läggs det in under lämpliga möten. 

 
§6 Övrigt 

§6:1 Demokratijamboree 
Vi börjar med att gå igenom en del av de motioner som har inkommit till 
jamboreet. Då vi inte hinner med samtliga 30 motioner bestämmer vi att var 
och en läser in sig på dem och att vi återupptar diskussionerna på nästa 
möte. 
Motionerna finner du i Scouternas stämmohandlingar 
http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/handlingar/  

 

http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/demokratijamboree/handlingar/


§6:2 Våra förråd 
● Malin tar återigen upp tråden med Mönsterås bostäder om nyckel till förrådet 

på Nabbevägen. 
● Förrådet vid stugan behöver ses över invändigt. Malin och Fredrik bokar en 

dag då de kan och övriga som kan då är välkomna att hjälpa till.  
 

§6:3 Vindskydd 
Tom Holms är vidtalad om ett vindskydd nere vid stugan och hjälper gladeligen till 
framåt våren. (Fredrik skissar på en ritning som vi kan ge honom vid årsskiftet.) 

 
§7 Nästa möte 

Nästa möte bokas in till den 24 oktober klockan 19.15 i stugan. 
 
 
 
Protokollförare 
Malin Lindh 
Kårordförande 
 
 
 


